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Verslag Gewestelijke Ledenvergadering 12 maart 2016 

Locatie: de Schering, Tiel 

 

Aanwezig: zie presentielijst 

 

Opening en agenda 

Jean Eigeman opent de vergadering met een korte beschouwing waarin hij een verbinding legt 

tussen zijn luisterervaringen op Spotify en de actuele thema’s in de politiek, waaronder de groene 

economie, de ZZP’ers en het vrijwilligerswerk versus de professionalisering van de politiek. De 

discussies doen hem denken aan de covers die hij op Spotify hoort: ze klinken vertrouwd, maar 

leveren vaak ook iets beters op dan de vorige versies. 

Er is bericht van verhindering van de bestuursleden Ate de Reede, Eef van Ooijen, Marleen Noorland 

(ziek), Sandra Braam en van Rita Weeda, die is gekozen in het partijpresidium en nu met het 

presidium vergadert. 

 

Agenda: Anna-Lena Hedin wil iets vertellen over de activiteiten van de PvdA Gelderland.  

Wordt voorafgaand aan de rondvraag geagendeerd. 

 

Ron Stevens stopt na vier jaar met de politieke ledenraad. Jean komt daar later in de vergadering op 

terug en vraagt de leden om vast na te denken over zijn opvolging. 

 

Verslag 7 november 

Het verslag is te laat op de website geplaatst om te worden besproken. 

Sommige leden hebben moeite met het downloaden van de vergaderstukken. Volgende vergadering 

zullen er enkele papieren vergadersets klaarliggen voor wie de stukken niet heeft downloaden. 

 

Financieel verslag 

Dirk Westerhof licht de begroting toe. Er is 13k€ meer uitgegeven dan begroot, terwijl de inkomsten 

16k€ hoger waren . DiIt heeft te maken met de Statenverkiezingen, waarvoor 29k€  uit het eigen 

verkiezingsfonds is onttrokken.  

De jaarrekening geeft geen aanleiding tot vragen. 

Sèmi Abou El Ela doet verslag van de bevindingenKasciommissie. De boeken waren in orde. De 

kascommissie advies om de penningmeester te dechargeren voor de jaarrekening, een advies dat 

door de vergadering wordt overgenomen.  

Sèmi Abou El Ela is aftredend als lid van de kascommissie. Wie volgt hem op? Henk Diependaal meldt 

zich en wordt bij acclamatie gekozen. Hij zal samen met Henk Vlasbloem de nieuwe kascommissie 

vormen.  

 

Jaarverslag gewest 

Ben Harsta complimenteert het bestuur voor het jaarverslag. De complimenten zullen worden 

overgebracht aan Marleen Noorland.   

Het jaarverslag geeft verder geen aanleiding tot commentaar. 
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Jaarverslagen waterschappen 

Gerard Nieuwenhuis licht het jaarverslag van het waterschap Rivierenland toe. Hij heeft goede 

herinnerinen aan de wijze waarop de verkiezingscampagne is georganiseerd en uitgevoerd.  

De lijsttrekkersverkiezing was een geslaagd experiment. Het heeft nu nog slechts bij één waterschap 

plaatsgevonden; hopelijk volgen de andere waterschappen bij de volgende verkiezingen. Er moet dan 

wel meer dan één kandidaat zijn. Het gewestelijk bestuur kan hierin een stimulerende rol spelen.  

Het jaarverslag van Rijn IJssel wordt door Famke van Loon toegelicht. Van het waterschap Vallei en 

Veluwe is geen vertegenwoordiger aanwezig. 

De jaarverslagen worden veder voor kennisgeving aangenomen. 

 

Jaarverslag Statenfractie 

Peter Kerris licht het jaarverslag toe. Hij licht er drie punten uit: 

- Coalitiedeelname 

Het eerste jaar met de nieuwe coalitie is bijzonder goed verlopen, mede doordat onze 

gedeputeerde ervaring en continuiteit in het college kon inbrengen. De onderlinge 

verhoudingen in de coalitie zijn goed. We zijn over veel onderwerpen eensgezind en over andere 

onderwerpen kunnen we vrijuit discussieren. 

- Inhoudelijk terugkijken 

Een belangrijk programma is Steengoed: hoe gaan we om met leegstand in vastgoed? Wat 

kunnen we met de leegstand doen, bijv. vluchtelingen? Voor het hele programma is 80 miljoen 

uitgetrokken. 

In 2013 is ook besloten om 250 miljoen in de Gelderse economie te pompen o.a. voor het 

verduurzamen van woningen.Dit programma is in 2015 afgerond. Steengoed is hiervan de 

opvolger. 

Het lastigste dossier in dit verband is Vluchtelingen: het is niet gemakkelijk om voldoende 

opvangplekken in Gelderland te realiseren. 

- De toekomst 

Het moet goed wonen blijven voor Gelderlanders én vluchtelingen. De kunst is om de balans te 

bewaren: laat toewijzingen aan vluchtelingen niet ten koste gaan van de toewijzingen aan eigen 

inwoners. Er moet daarom op korte termijn een stimulans worden gegeven aan de 

woningmarkt.  

Josan Meijers vult aan:  de staten hebben 1 miljoen van de 80 miljoen uit het programma 

Steengoed gereserveerd voor procesondersteuning van de realisatie van nieuwe, eenvoudig uit 

te breiden én in te krimpen woongebieden.  Zo bouwen corporaties concentrische wijken met in 

het midden tijdelijke woningen met daaromheen vaste woningen. Later kunnen die tijdelijke 

woningen worden veranderd in bijv. parken. 

Josan Meijers waarschuwt om niet te snel te roepen dat vluchtelingenopvang kleinschalig moet. 

Raadsleden worden nu bekritiseerd omdat ze stemden voor lokaties met 600-800 plekken. Dat 

had veel kleiner gekund, vinden de critici. Jean stelt voor om hier na het verslag op terug te 

komen. 

Peter Kerris vervolgt: we hebben drie prioriteiten benoemd: goed wonen, goed werken en 

Gelderland als meest duurzame provincie. Over het thema Werk wordt in de voorjaarsnota 

beleid  gemaakt. En wat betreft energietransitie: vorig jaar is een Gelders energieakkoord 

gesloten om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Ook daarover komt in de voorjaarsnota het 
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beleidskader. Op het gebied van openbaar vervoer zijn wij de meest actieve fractie. Dat heeft 

o.a. tot gevolg gehad dat we nu worden opgezocht door partijden als Rover. 

 

De honorering van topfuncties bij Alliander is een vrij onderwerp in de coalitie. Daar gaan we 

binnenkort over debatteren. 

 

Reacties: 

Jeanine Liebrand spreekt haar grote waardering uit voor de fractie. Ze doen veel, dienen goede 

moties in.  

Siebren Buijs constateert tot zijn tevredenheid dat de lijnen tussen de statenfractie en zijn lokale 

afdeling Heerde korter zijn geworden.  

Cathrijn Haubrich (Geldermalsen) sluit zich hierbij aan en deelt een compliment uit aan Josan 

Meijers: zij is erg benaderbaar, ze belt altijd terug. Bij de recente perikelen in Geldermalsen is zij 

hierdoor van bijzondere steun geweest. 

Brigitte Stam kaart het probleem aan dat gemeenten vaak niet meewerken aan initiatieven van 

onderop. Daardoor komt er bijv. nog weinig terecht van vergroening. In Lingewaard liggen 

initiatieven van burgers, maar hier wil de gemeente niet meewerken. 

Peter Kerris beaamt dat het moeilijk is om zaken van onderop veranderd te krijgen. Het omgekeerde, 

dat  inspraak veranderingen remt, geldt echter ook nogal eens.  

Mark Hissink: de focus ligt erg op externe verantwoordelijkheid, maar wat kunnen we zelf doen? Ik 

doe een project in Zutphen en ervaar dat de gemeente de bewonersinitiatieven eerder tegenwerkt 

dan steunt. Dus stimuleer het begrip voor wat particulieren nastreven. 

Ben Harsta reageert op het thema duurzaamheid. Wij denken te weinig na over windmolens. Ze 

worden teveel gezien als lelijke objecten, maar windmolens kenmerken het Nederlandse landschap 

al eeuwen. We moeten meer de vernieuwingen omarmen.  Er zijn geen oplossingen waar iedereen 

mee kan instemmen, maar ze moeten er toch komen. 

Volgens Jean Eigeman wordt het thema Duurzaamheid te vaak gekaapt door D’66 en GL. We moeten 

ons duidelijker verbinden met deze bewegingen. Gedragsbeïnvloeding is ook belangrijk. Je doet het 

niet alleen met techniek en regels.  

Op 25 juni gaan we in de gewestelijke vergadering door op het thema Duurzaamheid. 

 

Josan Meijers gaat door op het thema Wonen in relatie met de opvang van vluchtelingen.  

Het huisvesten van statushouders begint te knellen. Tot dusver zijn gemeenten er goed in geslaagd 

om aan de taakstellingen te voldoen. Er is nu een achterstand van 28 personen op de 3000, dus we 

doen het heel goed. Maar het laaghangend fruit is nu wel geplukt; het wordt ingewikkelder,. 

Gemeenten hebben de laatste jaren weinig sociale huurwoningen gebouwd. Bovendien worden ze 

veel bezet door mensen die zouden moeten doorstromen. Dus als je extra woningen bouwt, stel ze 

dan ook beschikbaar voor eigen  woningzoekenden. Het verwijt dat vluchtelingen voor gaan, maakt 

ons kwetsbaar, dus voorkom dat. 

Er is een task force binnen provincie ingericht die over wonen, leefbaarheid enz. voor statushouders 

beleid ontwikkelt. 

Er zullen creatieve oplossingen nodig zijn: sloop uitstellen, tijdelijke woningen, naar voren trekken 

van nieuwbouw. GS kan gemeenten hierin helpen met advies en personele capaciteit. 

Dan de opvang van asielzoekers. De CvK heeft als ambtenaar van de minister de opdracht gekregen 

om 4000 opvangplaatsen te regelen via de gemeenten. Er zijn sinds 19 november geen nieuwe 
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plaatsen meer bijgekomen; een zorgwekkend gegeven. Grootschalige opvang (600- 1500 plaatsen) is 

niet te vinden of stuit om maatschappelijk verzet, zoals in Geldermalsen.  

Gelukkig was de instroom de laatste maanden vrij laag. Maar als de vluchtelingenstroom weer zwelt, 

krijgen we een probleem. Ga dus niet mee met de slogan: hoe kleiner hoe beter. Als je 4000 plaatsen 

kleinschalig wilt invullen, zou iedere gemeente opvang moeten bieden. 

Reacties: 

Hennie Derks heeft een ongemakkelijk gevoel bij de kritiek dat vluchtelingen in de wachtlijst 

voorrang krijgen boven autochtonen.  

Nathan Gradissen ergerde zich aan het optreden van de CdK, die niet pal ging staan voor het college 

van BenW in Geldermalsen. 

Josan Meijers kan zich iets bij dit verwijt voorstellen. De commissaris heeft niet altijd handig 

geopereerd in de kwestie Geldermalsen. Hij schuift nu  wel op naar een meer ondersteunende rol en 

zet gemeenten nu meer onder druk om mee te werken.  

Thieu Hoeken (Berg en Dal) vindt het logisch dat er geen plaatsen zijn bijgekomen, want het COA 

reageert zelfs op een aanbod van 600 plaasten (in Wijchen) negatief 

Josan Meijers: het  COA is sinds 2002 afgebouwd. Het was een goed geoliede machine, maar de 

expertise is vertrokken. De organisatie moet nu met een sneltreinvaart opnieuw worden opgebouwd. 

Ook wordt het COA wel eens als zondebok gebruikt door gemeenten. Het COA mocht niet met 

gemeenten praten over lokaties met minder dan 600 plaatsen. Nu mag het wel, maar nu zegt de 

gemeente: jullie zijn nu te laat, er is geen draagvlak meer. Maar we hebben korte lijnen met de 

goede mensen in de COA, dus meld ons de problemen. 

Jean: in de beeldvorming zijn de bedrijfseconomische aspecten voor het COA veel belangrijker dan de 

sociale aspecten. Dat moeten ze anders doen. 

Vervolgens ontspint zich een discussie over de sentimenten rond het vluchtelingenvraagstuk. We 

moeten een ruimhartig beleid voeren rond vluchtelingen, maar daar worden we bepaald niet voor 

beloond in de polls. Mensen mopperen dat zij worden achtergesteld bij vluchtelingen. Daar moeten 

we iets mee.   

Er wordt twijfel geuit of we de negatieve sentimenten kunnen keren. Sentimenten zijn breed en diep. 

Veel mensen snappen het verschil tussen een asielzoeker en een statushouder niet. Men is dan 

bijvoorbeeld bang dat de vluchtelingen hun gezin hierheen halen en dat de kampen dan groeien van 

1500 naar 6000 mensen. Het is dus zaak om de mensen goed te informeren. Binnen het gewest zijn 

hiervoor al verschillende best practices aan te wijzen, zoals in Culemborg. En in Zevenaar. Waar het 

goed gaat, komt dat door een goede voorbereiding, maar ook wel door geluk. In Geldermalsen 

hadden we pech. In Ede ging het goed in Otterlo totaal fout. Dit gaat dan om twee plaatsen in 

dezelfde gemeente, met dezelfde voorbereiding. Succes is niet volledig maakbaar. 

 

Jaarverslag Politieke ledenraad 

Ron Stevens geeft een mondeling verslag. Zijn schriftelijke verslag zal op de website worden 

geplaatst. 

Ron heeft het vier jaar gedaan en stapt nu op. De ledenraadsvergaderingen zijn minicongresjes 

geworden, een verandering die hem niet ligt. Hij is ook gaan twijfelen aan het nut van de 

bijeenkomsten. Er is een stem-app ingevoerd. Nu kan ieder lid ook thuis stemmen, dus waarom 

zouden we nog naar de ledenraad toe gaan?  

Mark Hissink was zijn plaatsvervanger en wil dat graag blijven doen.  Op voorstel van Jean wordt hij 

bij acclamatie gekozen als de nieuwe vertegenwoordiger van het Gewest Gelderland. 
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Dat creëert de volgende vacature, die van plaatsvervangend lid. Wie stelt zich kandidaat?  Willy van 

Tuil meldt zich en  wordt met applaus gekozen. 

Zie ook het verslag op de website. 

 

Verslagen waterschappen. 

Rijn IJssel (Famke van Loon) vindt dat het schriftelijke jaarverslag voor zich spreekt. Desgevraagd 

door de voorzitter bevestigt Famke dat zij de plaats van John Havendeel zal gaan innemen nu deze 

zijn functie ter beschikking heeft gesteld. 

 

Gerard Nieuwenhuis stipt de highlights van het jaarverslag van Rivierenland aan. Eigenlijk had  

Marlies van Hulsentop hier als fractievoorzitter moeten staan, maar zij was als gevolg van een 

ongeluk verhinderd. 

Ook in het waterschap mag het groener en duurzamer. Hierin kunnen we ons als PvdA profileren.  

Sinds de coalitiewisseling voert het dagelijks bestuur echt een ander beleid. 

De tariefontwikkeling kreeg bij de begrotingsbespreking veel aandacht, waarbij de fractie opkwam 

voor de belangen van de ingezetenen. 

Burgerparticipatie is een thema dat door de PvdA is ingebracht in het coalitieakkoord.  

Waterschappen zijn wel vertrouwd met inspraak, maar het omgaan met initiatieven van burgers is 

nog een relatief nieuwe uitdaging. 

 

CLB 

Het  Centrum voor Lokaal bestuur is de vereniging van bestuurders uit verschillende bestuurslagen. 

Martien Louwers geeft als Gelderse afgevaardigde in dit orgaan een samenvatting van de 

wederwaardigheden in 2015.  

In het CLB is een vraag hoe je Van Waarde kunt vertalen naar lokale niveaus. Er is een filmpje 

gemaakt over hoe men lokaal bezig is. Verder is men bezig met ondersteuning van bestuurlijke 

netwerken. CLB biedt ondersteuning aan voor wie bijv. behoefte heeft aan intercollegiale consultatie. 

  

Extra agendapunt: participatie bijeenkomsten.  

Anna-Lena Hedin licht dit punt toe. Er worden de laatste tijd veel mooie bijeenkomsten 

georganiseerd, o.a. over het referendum, werk in Gelderland, beschut werken. Houd je mail dus in de 

gaten. En een tip voor de organisatoren: betrek de statenfractie bij initiatieven die lokaal 

overstijgend zijn. 

Jan Albert Kram krijgt soms mails waarvan ondudelijk is of het voor de secretarissen is of voor 

iedereen. Dat zou in de aanhef moeten worden aangegeven. 

Ander voorbeeld: veel leden weten niet dat ze de spamfunctie kunnen beinvloeden en hoe dat moet. 

Op de website moet hier een boodschap over komen. 

Jean Eigeman beaamt dat de communicatie soms onduidelijk is. Dit moet gestructureerder. 

 

Verlenging bestuurslidmaatschap  

De bestuurstermijn van Berend Metz, Ate de Rede en Marleen Noorland verloopt dit jaar. Zij allen 

worden bij acclamatie herbenoemd voor een bestuursperiode. 

 

Rondvraag: 
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Thieu Hoeken: Graag aandacht van statenleden voor de brandveiligheid van zorginstellingen. 

Gemeenten moeten toezicht houden op brandveiligheid en de provincie moet toezicht houden op de 

gemeenten.Wij hebben in Berg en Dal  n.a.v. de Schipholbrand een onderzoek gedaan naar de 

brandveiligheid van zorginstellingen en daaruit bleek dat er veel mis is. Brabant heeft het goed 

opgepakt. Zie hun rapport “Van bezorgd naar verzorgd”, dat door de de staten van Gelerland is  

doorgestuurd naar de gemeenten. Er zou hier ook een onderzoek moeten plaatsvinden, maar de 

Staten moeten dat in gang zetten. 

Peter Kerris  heeft de stukken ontvangen en zet het op de agenda van de fractievergadering. 

 

Ter afsluiting wijst Jean nog eens op het debat op 6 april in Arnhem over het referendum.  

 

 

 


