
Verslag Gewestelijke Ledenvergadering PvdA  
op 25 maart 2017 van 10-12.30 uur in Parkstaete, Velp. 

Aanwezig: 44 leden – zie presentielijst. 

 

 

1. Opening 

Jean Eigeman opent de vergadering.  

Het was hartverwarmend om op Facebook de passie en drive te zien om de PvdA er weer bovenop te 

helpen. Berend Metz en Peter Kerris hebben zich hierin positief onderscheiden. 

Er waren ook dissonanten, zoals van Ronald Plasterk met zijn ontijdige verhaal over een fusie met GL. 

De crisis is niet alleen van de PvdA, maar van de sociaal democratie. We moeten weer onderdeel 

willen worden van een bredere beweging. Martin Schulz is een voorbeeld van hoe het wel kan.  

De beweging van mensen die zich druk maken over solidariteit en duurzaamheid komt op gang. 

Jean citeert uit een interview met historicus Harari in de Groene Amsterdammer: een wet van de 

geschiedenis is dat luxe zich ontwikkelt tot noodzaak. Realiseer je wat je hebt en geef dat door.  

 

2. Mededelingen 

- Rita Weeda heeft haar heup gebroken, de ochtend naar de verkiezingen. We zullen haar 

eenbloemetje sturen als groet. 

- Piet van Wanrooij is vertrokken als Statenlid. De eerste opvolger Paula Wiegers ziet af van 

hetStatenlidmaatschap, zodat nu Yvonne de Jager in de Staten plaats neemt en Ferdi 

Timmermans als commissielid doorstroomt. 

 

3. Verslag voorcongres op 19 november 

Jan Winkels: het speciale welkom voor een coryfee (Wim Meijer) zou eens een speciaal welkom voor 

een gewoon lid moeten zijn. N.a.v. de presentatie van Esther-Mirjam Sent: het gaat wel goed met de 

economie, maar niet met iedereen. Er is nog  veel armoede en werkloosheid. 

Esther-Mirjam Sent: de locatie was niet Zeist maar Velp. 

Het verslag wordt met laatstgenoemde correctie aangenomen. 

 

4. Jaarrekening 2016 

Dirk Westerhof licht de jaarrekening toe. We hebben best een goed jaar gehad. De € 12.000 die over 

was, is toegevoegd aan het verkiezingsfonds.  

Esther-Mirjam Sent mist de bevindingen van de kascommissie. Dirk constateert dat beide leden 

afwezig zijn, maar  de secretaris heeft een mail ontvangen waarin de kascommissie zegt, geen 

onregelmatigheden te hebben aangetroffen en de complimenten uitspreekt over de kwaliteit van de 

administratie. 

Jan Winkels vraagt naar de verschillen met 2015. Dat zijn vooral de kosten van de Statencampagne. 

De ledenvergadering keurt de jaarrekening goed en verleent de penningmeester decharge voor het 

gevoerde financieel beheer. 

Henk Diependaal blijft in de kascommissie, Henk van Valburg heeft er twee jaar op zitten en vertrekt.  

Simon van de Pol uit Ede is bereid om de opengevallen plaats in te nemen en wordt bij acclamatie 

benoemd. 

5. Jaarverslag van het Gewest 



Simon van de Pol complimenteert het bestuur met de tekst van het jaarverslag. Maar hoe zit het met 

de binding met de achterban? Zijn er nog voldoende vrijwilligers? Hoe ziet de PvdA-organisatie er uit 

over 4 jaar? Vragen waar de ledenvergadering ook het antwoord niet op weet. 

Jan Winkels onderschrijft de tekst over permanentie, al klopt het woord misschien niet. Regionale 

contactpersonen vindt hij uitstekend. Waarom waren de ervaringen van de fractie met het zelf 

verzorgen van publiciteit niet positief? Een tip in dat kader: maak afdelingen vaardiger in het gebruik 

van Facebook en Twitter en besteed daarbij aandacht aan respectvol communiceren. 

Jean onderschrijft dit. Deze media zijn bij uitstek geschikt om binding aan te gaan met mensen die 

geen lid zijn. Hij wijst er op dat door het GWB (Berend Metz) al activiteit ondernomen worden om de 

vaardigheden  van afdelingen met sociale media te versterken. 

Thieu Hoeken is vrij nieuw in dit gezelschap. In zowel het jaarverslag als de ledenvergadering valt 

hem  het sfeertje van oude getrouwen op. 

In de hierop volgende discussie wordt Jan Winkels uiteindelijk het woord ontnomen; hij wil, en krijgt 

bij dezen, de aantekening dat hij het daar niet mee eens is. 

Het jaarverslag wordt ongewijzigd aangenomen. 

 

6. Verslag Statenfractie. 

Peter Kerris licht het verslag toe. Er was kritiek op de lange lijst van moties en amendementen, maar 

dat laat wel zien dat de fractie hard gewerkt heeft. Anderen vinden de lijst juist wel prettig. 

Jan Winkels had concreet willen zien wat de belangrijkste successen zijn geweest. Peter is het 

hiermee eens. 

Het verslag wordt met applaus aanvaard. 

 

7. Jaarverslagen Waterschappen 

Marlies van Hulsentop merkt op dat het verslag van Rivierenland is wel toegestuurd, maar niet 

doorgezonden met de stukken. Het verslag zal worden nagezonden, met excuses van de secretaris. 

Marlies noemt enkele hoofdlijnen uit het jaarverslag: 

- De fractie heeft zich ingezet voor een rechtvaardige verdeling van lasten.  

- Er is een reeks innovatieve technieken voor dijkbeheer en -versterking ontwikkeld. Het 

Waterschap heeft hier drie innovatieprijzen voor gewonnen. 

- Burgerparticipatie bij dijkversterking is belangrijk. Op bewonersavonden klonken tevreden 

geluiden over de mogelijkheden van inspraak. De dijk is van ons allemaal. 

- De fractie maakt zich sterk voor klimaatadaptatie. Er is in dat kader ook aandacht voor het 

voorkomen van hittestress in stedelijke gebieden, o.a. door het weghalen van verhardingen. 

Liesbeth van Dijk licht het jaarverslag van Vallei en Veluwe toe: we inspireren elkaar, we vinden 

steeds beter aansluiting bij fracties van andere Waterschappen. We waren samen in Tiel waar 

Jacqueline Kramer pleitte voor een landelijke task force voor bescherming van de dijken. We moeten 

meer op landelijke schaal gaan opereren. 

Jan Winkels had graag gezien dat er wat aandachtspunten uitgelicht waren, zowel voor het afgelopen 

als voor het komende jaar. 

De Waterstaatsfractie van Rijn en IJssel heeft geen verslag opgestuurd. Hierover vindt binnenkort 

een gesprek plaats met de fractie. 

  

  



8. Politieke actualiteit 

Peter Kerris geeft weer wat de fractie op dit moment bezig houdt. We hechten er aan om samen met 

de leden op te trekken. We willen een zo links mogelijk beleid en vinden daarvoor voldoende gehoor 

bij GS.  

Thieu Hoeken memoreert een inspirerende bijeenkomst over Wonen. Die discussie moet worden 

voortgezet. Peter onderschrijft dit. 

 

9. Terugblik op de verkiezingscampagne en de verkiezingsuitslag. 

Jean wil bij dit onderwerp ruimte aan de leden geven voor het uiten van hun gevoelens over de 

verloren verkiezingen. Om niet al in mineur te beginnen, wil hij van de jongste aanwezige, Giovanni 

Visser, weten waarom hij PvdA heeft gestemd. 

Giovanni is dit jaar 18 jaar geworden, mocht voor het eerst stemmen en koos een partij die aandacht 

heeft voor de zwakkeren en daar daadwerkelijk verantwoordelijkheid voor wil nemen. Hij werd om 

die keus bekritiseerd. Hij heeft in zijn wijk in Arnhem campagne gevoerd voor John Kerstens. De PvdA 

heeft het imago van een partij van mensen op leeftijd en moet zich meer richten op jongeren. 

 

Ellen Geist heeft een aantal opmerkingen: 

1. Er is een succesvol festival gehouden: 150 deelnemers, rapportcijfer 8,7 

2. Ze Is heel blij met de mogelijkheden van Facebook.  

3. Ze wil ontkrachten dat we een grijze partij zijn. Er is een manifest Kies voor de toekomst. 

Daar moeten veel namen onder komen. Ga naar Facebook. Een van de punten is dat we in 

een permanente campagnemodus moeten komen. Rode slingers altijd en op alle plaatsen in 

Nederland. 

4. Positief Links, een initiatief van socialistische jongeren. Ze organiseren goede bijeenkomsten. 

Geeft veel energie. 

 

Chris Peters vindt het jammer dat er geen gezaghebbende lijsttrekker was die kritiek had op 

regeringsdeelname. We moeten nooit meer rechts aan een meerderheid helpen. We moeten 

structureel met SP en GL samenwerken en tot een samen uit-samen thuis strategie komen voor 

deelname aan regering. Hij stoorde zich aan feit dat op Ledenraad weinig ruimte was voor discussie. 

Investeer de komende tijd in een structurele ledendemocratie. 

Peter Kerris wil benadrukken dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn, zoals: laat GL zijn vingers 

branden, dan komen de leden wel terug. Ook moeten we niet gehaast met andere partijen gaan 

samenwerken, 800.000 kiezers hebben niet voor niets op de PvdA gestemd. 

Peter heeft gedacht dat met het uitleggen van wat er goed is gegaan, het vertrouwen wel weer terug 

zou komen, maar dat bleek een misrekening. 

In Beuningen is discussie of we überhaupt nog wel mee gaan doen aan Gemeenteraadsverkiezingen. 

Ben Dankbaar: het was geen fout om met de VVD in zee te gaan. We worden graag ingehuurd om 

rechts beleid te verkopen, maar dat wisten we. Teveel spijt en te weinig trots vond ik een minpunt in 

de campagne.  

We hebben te weinig aandacht gegeven aan duurzaamheid en teveel aan sociaal economische zaken. 

We hebben goede bestuurders, maar die moeten meer interacteren met lokale clubs. En we zijn te 

weinig voor Europa.  

 



Arie Huisman: ik stem nu 44 jaar op de PvdA, maar dit was de eerste keer dat ik twijfelde. Reden: we 

laten de jeugd teveel aan de kant staan. Daarom graag discussie over hoe de partij de toekomst ziet. 

Ik vond de wijze waarop het grote aantal moties in korte tijd moest worden besproken niet goed. 

Neem meer de tijd voor discussie over deze onderwerpen. 

Cor van den Berg meent dat we elkaar te veel in hokjes plaatsen. We moeten ons niet richten op 

jongeren, maar we moeten een charismatische leider hebben die jong en oud aanspreekt.  

Jan Winkels: deze verkiezingen gingen over ik en niet over wij. We hebben ons te weinig gelegen 

laten liggen aan de zorgen van PVV-stemmers. We moeten echter geen excuus aanbieden voor wat 

we gedaan hebben. We hoeven geen popconcerten te geven om jongeren binnen te halen. We 

moeten ons erbij neerleggen dat mensen niet meer trouw zijn, maar willen shoppen tussen politieke 

partijen. 

Laurens de Klein hoort veel kritiek op de wijze waarop de ledendemocratie gestalte krijgt. Hij kan zich 

daarin vinden. De discussie op de ledenraad, met een lange rij mensen achter de 

interruptiemicrofoon, deed ouderwets aan. We moeten op nieuwe manieren gaan communiceren.  

Thieu Hoeken zou graag meer aandacht willen zien voor de traditie waar we uit komen. Vergelijk 

Duitsland: had dezelfde problemen als wij, maar heeft een rustige fase van herbronning gehad. We 

moeten solidariteit enz. nieuwe inhoud geven. En meer actie en meer zichtbaar zijn. 

Reinoud Keetsma, Brummen: vóór de verkiezingen van 2015 stonden we in de peilingen ook op 15 

zetels. We hebben veel gedaan, maar waarden kun je niet uitruilen. We moeten verbinding zoeken 

tussen oud en jong. 

Esther-Mirjam vraagt aandacht voor Wiardi Beckman Stichting. Ze gaan de komende 6 weken 

analyseren wat er mis is gegaan en hoe de partij weer op poten kan worden gezet.   

Jean: we waren ooit een sociale beweging. Dat moeten we weer worden, zonder het verleden te 

kopiëren. 

 

John Kerstens reageert op de opmerkingen. 

Er is niet 1 oorzaak en niet 1 oplossing. Hij is blij dat hij dat geluid hier ook niet heeft gehoord. Zoals 

dat de jeugd het moet overnemen. Of dat de wereld verandert en zoeken van verbinding tussen 

groepen geen weerklank meer vindt. Het zal allemaal waar zijn, maar het is allemaal een deel van de 

waarheid. 

Het blijft moeilijk om datgene wat we hoorden op straat, tegen elkaar te zeggen, nl. dat we veel 

verslechteringen mogelijk hebben gemaakt door coalitie met VVD. 

Het is onmiskenbaar waar dat we al 10-15 jaar aantrekkingskracht verliezen bij zwevende kiezers. De 

laatste 4 jaar hebben we veel goodwill verloren. Bij de een leidde dat tot afkeer, bij de ander tot 

onverschilligheid. 

De campagneleus Samen vooruit is nu nog meer relevant dan tijdens de campagne zelf. We moeten 

de tijd nemen om in gezamenlijkheid aan een nieuwe toekomst te werken, maar we moeten ons ook 

weer snel oprichten voor de Gemeenteraadsverkiezingen. 

Ter afsluiting: we worden niet meer vertrouwd als hoeder van de verzorgingsstraat. En dat komt niet 

alleen doordat we de zaken niet goed voor het voetlicht brachten, maar ook omdat we foute keuzen 

hebben gemaakt. Dat we nu geld overhouden betekent dat we misschien teveel bezuinigd hebben. 

Laten we onszelf wel bij elkaar houden als partij. De toekomst is niet hopeloos, maar ook niet 

vanzelfsprekend. 

 

Reacties: 



Chris Peeters: het begrotingsoverschot is een schande. Dijsselbloem heeft gezegd dat staatsschuld 

terug moet naar 40%, dat de vennootschapsbelasting omlaag moet. Zijn neoliberale opstelling dient 

bestreden te worden. 

Maarten van den Bos: een knappe prestatie van kabinet is dat we ons hebben afgevraagd: voor wie is 

de verzorgingsstaat eigenlijk? En dat we een aantal zaken hebben gedecentraliseerd naar 

gemeenten. We moeten het niet hebben over neoliberalisme en Dijsselbloem, maar over hoe we op 

lokaal niveau de opbouw van de verzorgingsstaat vorm kunnen geven. 

Jan Winkels sluit zich hierbij aan. We moeten de staatsschuld niet negeren. In tijden van angst en 

onzekerheid heeft rechts het altijd gemakkelijker.  

Jan Albert Kram: praktisch punt is dat we ons moeten voorbereiden op de Gemeenteraadsverkie-

zingen. Hoe moeten we gaan samenwerken met andere partijen? 

Maarten is als communicatiemedewerker van de Statenfractie aangesteld en wil graag de afdelingen 

langs om te praten over communicatie. 

John: het zou goed zijn om landelijk te komen tot een handleiding voor lokale campagnes. Maak 

gebruik van de mogelijkheden van … 

Ate de Reede: op het PB is al een concept richtlijn opgesteld over lokale samenwerking. Die komt 

binnenkort uit. 

Thieu: ga niet overhaast te werk met samenwerking. Neem Heumen, Nijmegen en Mook, daar loopt 

de samenwerking heel moeizaam. Ate: de richtlijn gaat meer over samenwerking tussen PvdA-

afdelingen. 

Wat gebeurt er als de naam PvdA niet meer zou dragen in een samenwerkingsverband? Het PB is 

daar niet voor. 

 

Jean sluit af met woorden van Ellen Geist over positief links. Er zit nog spirit genoeg in de partij. 

We moeten nieuwe vertalingen vinden voor de oude verhalen.  

Het was een uitstekende bijeenkomst. We zijn op weg om ons te herpakken. 

  

 

 

   

 

 


