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Inleiding 

Een jaar zonder verkiezingen is voor een politieke partij een periode waarin in relatieve rust kan 

worden gewerkt aan de organisatie, lessen kunnen worden getrokken uit vorige verkiezingen en een 

voorzichtige start kan worden gemaakt met de verkiezingen in het volgende jaar. Zo ook voor de 

PvdA Gewest Gelderland. 2016 was een jaar waarin de energie werd gericht op het versterken van de 

partijorganisatie en de band met de leden. De belangrijkste structuurwijziging was de invoering van 

de ledendemocratie, waarover later meer. 

In een jaar zonder verkiezingen is ook meer ruimte voor discussie over inhoudelijke thema’s. Zo 

kreeg het thema Duurzaamheid in het afgelopen jaar volop aandacht, o.a. in de ledenvergadering van 

juni. 

 

Ledendemocratie 

De invoering van de (directe) ledendemocratie heeft grote gevolgen gehad voor de positie en taken 

van het gewestelijk bestuur en de lokale besturen. De besluitvorming op de Gewestelijke 

Ledenvergaderingen (GLV) en het Voorcongres ligt niet meer in handen van de lokale 

afgevaardigden, maar van alle leden.  

De opkomst en samenstelling van de GLV- en voorcongresbezoekers veranderde hierdoor overigens 

nauwelijks. Voor de meeste ex-afgevaardigden geldt dat men begaan blijft met partij en invloed wil 

blijven uitoefenen op de richting die de partij inslaat. Andersom zijn er blijkbaar weinig “gewone” 

leden die in de nieuwe structuur kansen zien om invloed te doen gelden en zich te manifesteren op 

de GLV’s en Voorcongressen.   

 

Regionale contactpersonen 

Het verdwijnen van de laag van lokale afgevaardigden maakte het voor het Gewestelijk bestuur wel 

moeilijker om voeling te houden met de lokale afdelingen. Het bijwonen van alle plaatselijke 

afdelingsvergaderingen is ondoenlijk en daarom besloot het bestuur om de rol van regionale 

contactpersoon in het leven te roepen. In september ging een oproep uit aan een aantal actieve 

leden om zich beschikbaar te stellen als regionaal contactpersoon. Hierop reageerden vijf leden 

positief. Met deze contactpersonen wordt afgestemd over bijvoorbeeld de campagne-activiteiten op 

lokaal en gewestelijk niveau.  

Ook vanuit het bestuur zijn regionale contactpersoon aangewezen. Zo zijn er tandems gevormd van 

bestuursleden en contactpersonen die elkaar snel kunnen vinden als er wat speelt in gewest of 

afdeling.  

Helaas is er nog steeds geen dekkende structuur omdat er voor enkele regio’s nog geen 

contactpersoon is gevonden. 

 

  



Contactpersonen vanuit gewest en regio’s 

 

Regio Contactpersoon vanuit 

Gewestelijk Bestuur 

Regionale contactpersoon 

Achterhoek Sandra Braam Rene Isselman 

SAN Zuid  Wopke Veenstra Nico Arts 

SAN Noord (inclusief de 

Liemers) 

Rita Weeda en Ate de Reede Joppe Jeroen de Ruiter 

Veluwe Noord Marleen Noorland Jan Albert Kram 

Veluwe Zuid 

(inclusief Food Valley) 

Marleen Noorland  

 Rivierenland Cor van den Berg   

Stedendriehoek  Eef van Ooijen Dirk Westerhof 

 

 

Verenigingswerk 

Veel werk is verzet in afdelingen die nadachten (en dit uitvoerden) over samenwerking. In de 

Achterhoek en in de Noord Veluwe werden bestaande samenwerkingsbanden versterkt en is het 

regionaal voorzittersoverleg nieuw leven ingeblazen. Ook het gebied rond Nijmegen komt regelmatig 

bij elkaar.  

Het bestuur gaf ondersteuning aan de regionale werkgroep die is ontstaan rond het werkbedrijf 

‘Presikhaaf’. Deze werkgroep organiseerde een goed bezochte bijeenkomst over de Participatiewet. 

Onze verenigingsraad wordt steeds bijgewoond door iemand vanuit het gewest. De heidag van de 

gewesten werd volledig gewijd aan de organisatie van de voorcongressen in het kader van de 

ledendemocratie. 

 

Vergaderingen 

Het Gewestelijk Bestuur vergaderde tien maal, waarvan drie keer met de Waterschapsfracties in het 

zgn. Breed Overleg. Daarnaast werden er drie Gewestelijke Ledenvergaderingen gehouden, waarvan 

die in november tevens het karakter had van Gewestelijk Voorcongres voor het landelijke congres op 

14 en 15 januari 2017. 

De ledenvergaderingen kenden met zo’n 50-60 bezoekers een redelijke opkomst. De nieuwe 

spelregels rond de ledendemocratie hebben niet tot een extra opkomst van partijleden geleid. 

Wel is het zo dat door de vele vooroverleggen in de regio zelf, meer mensen betrokken zijn bij het 

eindresultaat. 

De Gewestelijke ledenvergadering van juni was gewijd aan het thema Duurzaamheid. Over dit thema 

waren drie sprekers uitgenodigd, t.w. Vincent Grond van het landschapsadviesbureau GrondRR, 

Benjamin Beerthuizen, directeur van Cambio in Deventer en Yasemin Cegerek, Tweede Kamerlid.  

De presentaties waren boeiend en de discussies verliepen geanimeerd. 

In het voorcongres op 19 november werd een groot aantal amendementen op het concept 

verkiezingsprogramma besproken. Amendementen die door een meerderheid van het voorcongres 

werden ondersteund, hoefden niet meer in de Ledenkamer te worden geplaatst om 100 likes te 

verzamelen, maar werden rechtstreeks in het Kieslokaal geplaatst. Dat lukte met zo’n driekwart van 



de ca 40 amendementen. Van deze amendementen is een groot deel aangenomen op het landelijke 

verkiezingscongres op 14 en 15 januari 2017. 

 

Samenwerking bestuur – fractie 

Om de samenwerking tussen het Gewestelijk bestuur en de Statenfractie te verstevigen zijn in de 

tweede helft van 2016 enkele gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst 

was vooral bedoeld om elkaar beter te leren kennen, in de volgende bijeenkomsten stonden de 

gezamenlijke doelen centraal. 

De bijeenkomsten werden zowel door de bestuursleden als door de Statenleden als inspirerend en 

nuttig ervaren. 

 

Kandidaatsstelling Tweede Kamer 

De rol van het Gewest bij de kandidaatsstelling voor de Tweede Kamer is beperkt. Het Gewestelijk 

Bestuur is gevraagd om te adviseren, welke kandidaten een gesprek met de kandidaatsstellings-

commissie verdienen, maar niet over hun plaats op de lijst. 

Het bestuur heeft in september een brief aan de kandidaatsstellingscommissie gestuurd waarin de 

kwaliteiten van de Gelderse kandidaten werden belicht. Twee bestuursleden hebben deze brief 

toegelicht in een gesprek met de commissie. Uiteindelijk zijn er op de lijst voor de Tweede 

Kamerverkiezingen van 15 maart 2017, vijf Gelderse kandidaten terechtgekomen. 

 

Personele zaken 

Voor het gewest was 2016 een uiterst rustig jaar in personeel opzicht. Er deden zich geen 

bestuurswisselingen voor. De enige verandering had betrekking op de communicatiemedewerker van 

de fractie en voor een klein deel van het bestuur, die vertrok. De Stichting Gewestelijk Steunpunt 

Partij van de Arbeid Gelderland, van waaruit de ondersteuning van fractie en Gewestelijk bestuur 

geregeld wordt en die de formele werkgeversrol voor de fractiemedewerkers heeft, besloot om de 

vacature (0,8 fte)  voorlopig niet in te vullen. De fractie wilde zelf de communicatie op zich nemen. 

De ervaringen waren echter niet onverdeeld positief, zodat eind 2016 besloten werd om de vacature 

alsnog open te stellen. 

 

Overige activiteiten 

Het werk van het Gewestelijk bestuur bestaat deels uit reguliere activiteiten zoals  

• Schrijven van het productieboek rond PS en WS verkiezingen. 

• Volgen waterschapsbesturen in de regio 

• Voeren van voortgangsgesprekken met de waterschapsbesturen en PS-leden 

• Ondersteuning bij samenwerkende/ fuserende afdelingen  

• Ondersteuning op gebied van gebruik van Facebook en websites van afdelingen 

• Regelmatig overleg tussen contactpersoon partijbureau en gewest 

 

Daarnaast zijn er diverse bijzondere activiteiten uitgevoerd. Enkele daarvan zijn hiervoor reeds 

vermeld; we willen er daarnaast nog twee noemen: 

 

• De nieuwjaarsreceptie, die op 8 januari 2016 plaatsvond in Zutphen, was geslaagd. Er 

kwamen (net iets) meer dan 100 mensen, van wie bijna iedereen aanschoof bij de 

stamppottenmaaltijd. 



Peter Kerris, voorzitter van de PvdA-Statenfractie, gaf een overzicht van de verrichtingen van 

de fractie in 2015. Daarna hield Fouad Sidali, voormalig presentator bij AT5 en NOS, nu 

wethouder in Culemborg, een meeslepend verhaal over zorg en  arbeid in een nieuwe 

economie. De Gelderse Kamerleden Otwin van Dijk, John Kerstens en Yasemin Cegerek  

reageerden hierop in een tafelgesprek, met inbreng van de zaal. 

 

• Bij de landelijke 1 mei-viering liet het gewest Gelderland zich niet onbetuigd. Twee bussen 

met Gelderse leden vertrokken in alle vroegte vanuit Apeldoorn en Arnhem naar het 

festivalterrein. Door een misverstand kwam een van de bussen drie kwartier te laat aan voor 

de terugtocht, maar dat deed weinig af aan de tevredenheid over een geslaagde dag. 
  



Bijlage 
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 Wopke Veenstra  

Penningmeester Dirk Westerhof 

 

Cluster politiek: Fractie PS 
volgen en aanspreekpunt 
Waterschappen 

Cor van der Berg 

Cluster verenigingswerk 

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 
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 

 
                 
 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


