
Verslag van de Gewestelijke Ledenvergadering PvdA  

op 24 juni 2017 van 10-12.30 uur in de Coehoorn, Arnhem. 

Aanwezig: 23 leden – zie presentielijst. 

 

 

1. Opening 

Jean Eigeman opent de vergadering.  

We zijn van locatie veranderd om twee redenen: we zoeken naar verandering en de wijk waar we 

zitten is actief op het thema van vanochtend, Water. In de wijk kun je zien dat mensen die geen tuin 

hebben, toch een minituintje maken onder de boom voor hun huis. Er wordt een beroep gedaan op 

de mensen zelf en de gemeente steunt dit. Zo ook de PvdA: we moeten weer aansluiting krijgen bij 

bewegingen in de verschillende sectoren van de samenleving. 

Excuses voor het feit dat de stukken zo laat zijn aangeleverd.  

 

2. Mededelingen 

Dirk licht de financiële situatie toe. Die is somber en dat zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat we 

geen afdracht krijgen van het landelijke PB. 

Jan Winkels reageert hierop. Het Gewestelijk bestuur moet opener zijn over de financiële situatie en 

met name over de personele gevolgen daarvan. 

Jean antwoordt dat: wij worden zelf ook maar mondjesmaat zijn geïnformeerd over de personele 

situatie; wat we weten komt vooral uit het informele circuit. Hij zal in de Verenigingsraad aandringen 

op meer openheid. Rita vult aan dat de afspraak is om eerst de mensen te infomeren en dan pas de 

leden.  

We moeten aansluiten bij het rapport van Paul Depla. We moeten niet meer de partij van de moties 

en amendementen zijn, maar van de actie, aansluitend bij wat er in de samenleving gebeurt. 

Jan Winkels moest uit de pers vernemen dat niet alle contributies geïnd zijn. Rita Weeda legt uit dat 

dit te maken heeft met het nieuwe ledenadministratiesysteem. Het PB heeft hier 

verontschuldigingen voor aangeboden. 

 

Verslag van 25 maart 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Is het jaarverslag van Rijn en IJssel al binnen? Nee, we hebben daar binnenkort een gesprek over met 

het Waterschap. 

 

Politieke actualiteit 

In de Statenvergadering van mei is de Mid Term Review vastgesteld.  

Op het gebied van leefbaarheid zet de fractie in op participatie van onderop en het betrekken van 

jongeren bij het thema. 

Wonen vraagt continue aandacht van de fractie. Er wordt meer prioriteit voor sociale woningbouw 

gevraagd. Dit najaar komt een analyse per regio beschikbaar. Het gaat niet alleen om aantallen, maar 

ook om kwaliteit. We willen dat regio’s goed gaan samenwerken om de goede woningen op de juiste 

plek neer te zetten. 

Er is in Gelderland een tekort aan technisch personeel. Dit najaar komen we met een initiatief.  

Een van de speerpunten voor de PvdA in de nieuwe omgevingswet is gezondheid. 



Vorige week was de nacht van de vluchteling. Peter Kerris en Yvonne de Jager hebben meegelopen. 

Er is ijna € 2 00 opgehaald. 
Ferdi Timmermans heeft zijn maidenspeech in de commissie gehouden. 

 

Vragen: 

Nicoline van Iperen: de so iale woning ouw is erg uit alans geraakt. De huren eginnen ij 00 €, de 
subsidies worden daardoor steeds hoger. Jean: we moeten hier vooral de woningbouwcorporaties 

aanspreken. 

Je zou een relatie kunnen leggen met energiebesparing, investeer daarin. En laat mensen zelf 

meewerken. Gemeenten hebben prestatieafspraken met corporaties. Rita Weeda vult aan: 

gemeenten nemen huurverhogingen vaak mee als voorwaarde in de prestatieafspraken. 

Vanuit de vergadering wordt benadrukt dat je ook met huurdersverenigingen en bewonersplatforms 

moet praten. Jean sluit hier van harte bij aan. Hij wil onszelf een opdracht geven: laten we op de 

bestuurdersdag van 28 oktober hier een onderwerp van maken  

Er worden nog steeds sociale woningen verkocht terwijl de wachtlijsten niet afnemen. Hoe staat de 

fractie hier tegenover? Anna Lena Hedin antwoordt dat de fractie probeert partijen te beïnvloeden, 

maar de ruimte is beperkt. 

Vanuit de zaal wordt nog opgemerkt dat er ook coöperaties van huurders worden opgericht die zelf 

de touwtjes in handen nemen en de handen uit de mouwen steken. 

Jan Winkels: veel gemeentes proberen zelf het wiel uit te vinden met windmolens. Kunnen daar geen 

centrale richtlijnen voor komen? Gemeenten weten niet wat wijs is. Anna Lena: er is een Gelders 

energieakkoord waar de gemeentes bij zijn aangesloten. 

Cyriel Varma twijfelt of de klimaatverandering zal doorzetten. Waarom zouden we windmolens 

bouwen als de aarde niet verder opwarmt? Anna Lena: we hebben ook andere redenen, zoals niet 

afhankelijk willen zijn van de olie-industrie. 

 

Esther Mirjam Sent vertelt desgevraagd dat het in deze formatieperiode rustig is in de Eerste Kamer. 

 

Ton: we hebben al enige tijd te maken met verhoging van de AOW-leeftijd. Het is schandelijk dat er 

voor mensen die vroeg beginnen met werken en/of zwaar lichamelijk werk doen, nog niets geregeld 

is.  

Jean onderschrijft dit. Het is een klassiek verdelingsprobleem, maar vanuit het Gewest kunnen we 

hier weinig aan veranderen 

 

6. Profiel en procedure werving nieuwe voorzitter 

Jean vond het een eer om dit voorzitterschap 10 jaar te doen. Hij wil niet in sturen in de keuze van 

zijn opvolger. Wopke Veenstra zal namens de wervingscommissie de vragen beantwoorden. 

Opmerkingen: 

In de taakomschrijving toevoegen dat de gewestelijk voorzitter ook de meningen van het gewest 

naar boven vertaalt en niet alleen van boven naar onderen. 

Jan Winkels wil een motie indienen om van het voorzitter een duobaan te maken. 

Jean: de reglementen verzetten zich niet tegen een duo voorzitterschap, maar blokkeren wel het 

uitsluiten van solovoorzitters. We kunnen wel besluiten om positief te staan tegenover een duo-

voorzitterschap. In feite opereren Ria en ik al als duo-voorzitters. 

Gelet op deze uitleg trekt Winkels zijn motie in. 



 

Rondvraag 

Cyriel Varma wil graag een discussie over klimaatpolitiek. Warmt de aarde op door menselijk 

handelen? Zo niet, dan verspillen we heel veel geld.  

Jean: in de programmering van het volgende seizoen zal ongetwijfeld ruimte komen voor het 

onderwerp Klimaatverandering en het tweede deel van deze bijeenkomst gaat daarover. 

Jan Winkels: we moeten beter luisteren naar de basis als het gaat om de oorzaken van de slechte 

verkiezingsuitslag.  

Vanuit de zaal wordt beaamd at moeten dat we doen, maar niet uit nativiteit, maar als club die 

ergens voor staat. Dit leidt tot een korte, maar stevige discussie. 

 

 

Pauze 

 

Na de pauze geeft landschapsarchitect en waterdeskundige Nanco Dolman een presentatie over 

waterbeheer in steden. De risico’s van wateroverlast zijn de laatste jaren, mede door de 

klimaatverandering, gegroeid, maar dat geldt gelukkig ook voor het bewustzijn ervan en de 

inventiviteit in het vinden van oplossingen. Er volgt een levendige discussie onder leiding van Ferdi 

Timmermans.  

 

 

 


