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Verslag gewestelijke vergadering 7 november 2015 in Velp 
 
Aanwezig: 46 leden (zie presentielijst) 
 
Met kennisgeving afwezig: Karel van Koppen, Ellen Geist, Berend Klok, Henri van Well, 
Willie van Tuil, Marion Maas, Siebren Buist, Nathan Gradisen, Hajaar Haouaj, Gert Jan ten 
Cate, Ben Hasta. 
 
Opening en vaststellen agenda 
 
De voorzitter, Jean Eigeman, opent de vergadering. Hij dankt aanwezigen voor de komst. 
 
Verder heet hij de 11 aanwezige ROSA leergangers van harte welkom. Dit jaar wordt de 
ROSA leergang voor het eerst uitgevoerd door het gewest. We zijn trots op het aantal 
aanmeldingen. 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

1) Mededelingen 
 
Er komt (medio mei 2016) een conferentie met als thema ‘beschut werk’. De 12 gemeenten 
ofwel portefeuillehouders van Presikhaaf werkbedrijven hebben hiertoe verzoeken gedaan 
aan o.a. John Kerstens. Rita Weeda geeft namens het gewest uitvoering aan de vraag om 
een conferentie. 

.  
2) Verslag GLV 25 april 2015  

Het verslag van de gewestelijke vergadering van 25 april 2015 wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  
 

3) Werkplan gewestelijk bestuur 
 
Rita licht het werkplan toe. Taak verdeling in overleg met landelijk bureau aangepast, 
hierdoor komen een aantal taken naar het gewest, o.a. de organisatie van de ROSA 
leergang en andere scholing. Dit heeft geleid naar een andere taakverdeling binnen het 
gewestelijk bestuur. Het werkplan beschrijft de nieuwe taken en welke acties hierop zijn of 
worden ondernomen.  Van daaruit ontstaat de nieuwe taakverdeling. 
Samengevat gaat het gewestelijk bestuur werken met een kern van 6 leden en een flexibele 
schil (bestaande uit 7-8 bestuursleden) die een ‘standing invitation’ ontvangen. 
 
Vanuit Zevenaar/ Rijnwaarden wordt de suggestie gedaan om bij de taken een 
‘communicator’ toe te voegen. Taak zou zijn om communicatie tussen en in afdelingen 
creatief en proactief op te pakken.  
 
Ook wordt de suggestie gedaan om een bestuurslid specifiek te laten werken aan het 
onderhouden van contacten met de waterschappen. 
Gewestelijk bestuur neemt deze suggesties onder dankzegging mee. 
 
Er zijn vragen over de regionale indeling.  Voorbeeld van de contacten tussen afdelingen die 
niet bij een regio zijn ingedeeld zijn Doesburg (contact met regio Achterhoek) en Nijkerk (ook 
contacten met gewest Utrecht en de stad Amersfoort). 
De afdelingen bepalen de regio waar ze bij willen horen. 
De indeling van het gebied rond Nijmegen en het gebied rond Arnhem blijft voorlopig zoals 
deze is afgesproken. 
Het werkplan wordt vastgesteld. 
 



 
 

4) Begroting gewestelijk bestuur 
 
Begroting wordt zonder wijzigingen vastgesteld door de vergadering. 
 
 

5) Verkiezing voorzitter, penningmeester, secretaris en twee bestuursleden 
Kandidaat voorzitter is Jean: hij wil zich nog een periode van 2 jaar inzetten voor het gewest. 
Er zijn geen tegenkandidaten, dus de benoeming door de vergadering is unaniem. 
Kandidaat penningmeester is Dirk Westerhof (Apeldoorn). Dirk stelt zichzelf voor. Er zijn 
geen tegenkandidaten, dus de benoeming is unaniem. 
De kandidaat secretaris is Wopke Veenstra (Malden). Ook hij stelt zichzelf voor en ook hier 
is de benoeming unaniem. 
Nathalie Brouwer (Arnhem) wordt in het bestuur gekozen en Rita Weeda stelt zich kandidaat 
voor nog een termijn. Beiden worden unaniem verkozen. 
 

6) Actuele politiek 

Fokko Spoelstra praat de aanwezigen bij over de actuele politieke thema’s. Zo is elk PS lid 
met een ‘eigen’ actueel onderwerp aan de gang en spelen er daarnaast een aantal grotere 
thema’s. 
Eén van die thema’s wordt toegelicht door Josan Meijer, onze gedeputeerde.  Zij beschrijft 
de ontwikkelingen op gebied van opvang van vluchtelingen in onze provincie. Josan verteld 
dat er een task force in het leven wordt geroepen die toezicht blijft houden op in te zetten 
capaciteit in de provincie.  Daarnaast is en blijft de communicatie over dit onderwerp 
bijzonder belangrijk. Er volgt een korte discussie over de opvang van vluchtelingen, waarbij 
Eppo Gutteling het belang noemt van het creëren van enige economische binding rond de 
opvang. Denk daarbij aan ‘pop-up restaurants’, brei en naaiateliers etc. Daarmee kunnen 
vluchtelingen en asielzoekers sneller een dagbesteding vinden en volgt er een positief effect 
op de omgeving. Belang van goede communicatie wordt onderstreept. 
       

7) Rondvraag en Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om kwart voor 12.  We zetten de vergadering voort in 
tafelgesprekken over de van Waarde debatten in de Partij. Vooraf worden deze gesprekken 
ingeleid door Otwin van Dijk, één van de provinciale van Waarde ambassadeurs. 
 
 
Via tafels volgen gesprekken over de ‘van Waarde’ onderwerpen: de ambassadeurs Anna 
Lena Hedin, Eppo Gutteling en Otwin van Dijk leiden elk een tafel en daarnaast is Rita 
tafelvoorzitter. Van deze gesprekken volgt een aparte verslaglegging. 
 
Om 10 voor 1 volgt een korte terugkoppeling van de verschillende tafels. Met dank aan de 
gespreksleiders sluiten we dit agendapunt. We constateren met elkaar dat een werkwijze als 
deze op onze GLV prettig is en energie geeft. 
 
 
 


