
Verslag van de Gewestelijke Ledenvergadering PvdA  
op 30 september 2017 van 10-12.30 uur in de Schering, Tiel. 

Aanwezig: 54 leden – zie presentielijst. 

 

 

1. Opening 

Omdat Jean Eigeman wegens een begrafenis verstek moet laten gaan en vicevoorzitter Rita Weeda 

verlaat is wegens autopech, neemt Wopke Veenstra de honneurs waar tot haar komst en opent hij 

om 10.15 uur de vergadering. Hij zag het grote aantal afmeldingen voor deze vergadering als 

indicatie van het belang van de bijeenkomst en dus als voorspeller van een hoge opkomst, en ziet 

deze verwachting bevestigt. 

 

2.  Verslag GLV van 24 juni 2017 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3.  Verkiezing voorzitter gewest. 

Wopke geeft een samenvatting van het proces dat leidde tot de nu volgende verkiezing uit een van 

de twee kandidaten voor het voorzitterschap van het gewest, Cor van den Berg en Vincent van 

Neerbos. In de aanvankelijke kandidaatsstellingsperiode meldde zich slechts één kandidaat aan. Na 

de einddatum kwam er een tweede sollicitatie binnen, die geaccepteerd werd, maar er werd wel een 

verlengde termijn ingesteld zodat ook anderen alsnog konden reageren. Dit leverde weer nieuwe 

aanmeldingen op, maar ook kandidaten die zich terugtrokken omdat zij voldoende kwaliteit bij 

andere kandidaten zagen. Op het moment dat de agenda uitging, was er nog maar één kandidaat 

over, maar enkele dagen daarna meldde een tweede kandidaat zich opnieuw aan. Deze gang van 

zaken was rommelig, maar er valt nu in ieder geval wat te kiezen. 

 

De twee kandidaten stellen zich voor. 

Vincent van Neerbos woont in Opheusden, was gedurende 8 jaar gemeenteraadslid en daarna 7 jaar 

wethouder in Nederbetuwe. In oktober 2016 moest hij aftreden wegens een coalitiecrisis. 

Sindsdien is hij projectmanager bij het Radboud ziekenhuis. 

Vincent wil de PvdA in het gewest anders gaan positioneren. We gaan er te gemakkelijk van uit dat 

mensen ons wel kunnen vinden. We zullen ons actiever moeten richten op de basisorganisaties in de 

dorpen en steden. De relatie met de afdelingen moet worden verbeterd.  

Inhoudelijke thema’s waar Vincent zich voor wil inzetten zijn betaalbaar wonen en betaalbare zorg. 

We laten nu teveel aan de markt over.  

Cor van den Berg komt uit de metaalsector, waar hij actief was in de vakbond. Nu is hij ontwikkelaar 

en manager van zorgvoorzieningen. Hij is lid van het gewestelijk bestuur. Een drijfveer voor Cor is het 

opkomen voor de sociale minima. In het gewestelijk bestuur heeft Cor o.a. de Waterschappen als 

aandachtsveld. Hij had zich eerder teruggetrokken als kandidaat voor het voorzitterschap ten gunste 

van een kandidaat die hij zeer capabel vond, maar toen deze zich terugtrok en er slechts één 

kandidaat overbleef, heeft zij zich toch maar weer aangemeld. 

 

Intussen is Rita Weeda binnengekomen; zij  neemt de voorzittershamer van Wopke over. 

Er wordt een stemcommissie ingesteld, die bestaat uit Ron Stevens en Jos Penninx. De stembriefjes 

worden rondgedeeld en de stemcommissie zamelt de briefjes in en telt de stemmen. 



De stemcommissie deelt de uitkomsten van de stemming mee: er zijn 44 stemmen uitgebracht. 

Daarvan gingen er 39 naar Vincent van Neerbos en 5 naar Cor van den Berg. 

Daarmee is Vincent van Neerbos gekozen als voorzitter van het gewest. 

Rita bedankt de stemcommissie,  feliciteert Vincent en dankt Cor dat hij aan de stemming heeft 

meegedaan. 

 

4. Presentatie voorzitterskandidaten landelijk 

Maarten van den Bos leidt dit onderdeel. 

De kandidaten stellen zich voor. 

Astrid Oosenburg en Gerard Oosterwijk hebben zich gezamenlijk kandidaat gesteld voor een gedeeld 

voorzitterschap. 

Astrid is moeder van vier kinderen, was raadslid en Tweede Kamerlid met de portefeuille 

digitalisering en privacy. 

Gerard Oosterwijk werkt voor de partij in Brussel. Hij heeft een activistische achtergrond, was o.a. 

voorzitter van de studentenvakbond.  

Het grootste knelpunt voor de PvdA is volgens het duo dat het ons te weinig lukt om links-

progressieve mensen aan ons te verbinden. We moeten een nieuw sociaal democratisch verhaal 

creëren. 

 

Nelleke Vedelaar is geboren in Assen, opgegroeid in de Noord-Oost Polder. De laatste acht jaar was 

zij wethouder in Zwolle met de sociale portefeuille. Ze heeft gemerkt dat mensen het vertrouwen in 

de partij verloren zijn. Mensen hebben concrete vragen zoals: hoe lang moet ik wachten voor ik een 

sociale huurwoning krijg. Daar moet de PvdA beter op inspelen.  

Nelleke zoekt verbinding met de vakbond, de milieubeweging, creatieve mensen. De PvdA moet 

weer een partij worden waar je met plezier naar toe gaat. 

 

Vragen 

De vragenronde is niet integraal genotuleerd. Hieronder volgt een korte bloemlezing van de vragen 

en antwoorden. 

 

Hoe kijken beiden aan tegen de verhouding landelijk – gewesten? De gewesten lijken nogal 

uitgekleed de laatste jaren. 

Astrid: we moeten gewesten koesteren. Er zijn veel zaken verschoven naar het lokale of het 

landelijke niveau. Wat is nog de taak van het gewest? Willen we die bestuurslaag houden? Daar 

moeten we discussie over aangaan. 

Nelleke: er moet veel meer verbinding met de regio gelegd worden.  

 

In welke richting moet de PvdA veranderen? 

Gerard: we moeten de structuur op regionaal niveau versterken. We moeten veel meer luisteren en 

minder zenden. Vragen naar argumenten en ideeën.  

Nelleke: we zijn nu een bolwerk, we moeten een netwerk worden. De kleinste stem moet gehoord 

worden en dat vraagt veel van een voorzitter. Er moet ruimte zijn voor elke discussie. Geen verboden 

onderwerpen. 

 

Wat ga je anders doen dan Hans Spekman? 



Nelleke: een verbindend voorzitter zijn en een team zijn. Wel scherp blijven op inhoud. Waterige 

compromissen niet verkopen als eigen standpunten. 

Gerard wil Hans niet teveel afvallen. We willen discussie eerder stimuleren dan klein houden. Niet 

bang zijn voor de media. We hebben niet aan Lodewijk gevraagd of we ons mogen kandideren. Er is 

vanuit de partij een tegenmacht nodig. We zullen onze leider steunen, maar intern ook een 

tegenmacht vormen. 

 

Hoe kun je de partij gezelliger maken? 

Nelleke: we beginnen congressen met muziek. Als het onderwerp daklozen gaat, gaan we niet praten 

over daklozen, maar met daklozen. Mooie gesprekken vind ik belangrijker dan veel moties. 

Astrid: ons congres moet weer van ons worden. Iedereen moet gehoord worden. We moeten 

mensen met frisse ideeën naar het podium halen.  

 

De partij moet weer smoel krijgen. Welke ideologische veren moeten we weer aantrekken? 

Nelleke: minder marktwerking. 

Astrid: diversiteit is heel belangrijk. Wij zijn een brede partij en die diversiteit moeten we koesteren. 

 

Wat vind je ervan dat PvdA-leden zoveel bestuurlijke topfuncties krijgen? 

Astrid: daar gaan we niet over. Het betekent blijkbaar dat we de beste mensen hebben, want ze 

worden door lokale commissies gekozen. 

Nelleke is het hier volstrekt mee eens. 

 

We weten niet meer wie de arbeider is die wij vertegenwoordigen. De VVD heeft zich succesvol 

geprofileerd als de partij van werkend Nederland. Wat valt hiertegen te doen? 

Nelleke: de partij van werkend Nederland dat zijn wij. Het perspectief van mensen op goed pensioen 

enz. is weg. Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn mensen zekerheid kwijt. Dat moet een 

centraal issue worden. 

Gerard: de VVD is gewiekst, wij moeten nog gewiekster worden. Wij moeten niet op angsten van 

mensen inspelen, maar een verhaal van hoop bieden en aan het gevoel van mensen appelleren. 

 

Maarten dankt de kandidaten en de zaal voor hun inbreng en wenst ieder mooie verkiezingen toe. 

 

5. Politieke actualiteit 

Peter Kerris heeft vanuit de fractie weinig te melden, maar wil graag vragen van de aanwezigen 

beantwoorden. 

Vraag: hoe staat de PS-fractie tegenover de toewijzing van vliegroutes vanuit Teuge over de Veluwe? 

Peter: er is 200 fte van Teuge afhankelijk. Het vliegveld mag dus niet omvallen. Het proces loopt al 15 

jaar en komt nu tot resultaat. We hebben overigens als Provincie geen formele bevoegdheden.  

Vanuit de zaal komt de opmerking dat de regio en de fractie zich steeds stil hebben gehouden, pas 

toen Overijssel zich ging roeren werd Gelderland wakker. 

Peter wil nog een succesje noemen. PS Brabant heeft een verbod op geitenhouderijen uitgevaardigd, 

Gelderland heeft zich hierbij aangesloten.  

Tip uit zaal: zorg dat jullie persberichten bij de lokale kranten terecht komen. Taak voor de Pr-

functionaris. Maarten vult aan: Statenfractie werkt zich uit de naad, maar oogst weinig publiciteit. 



Maar ieder lid krijgt een nieuwsbrief. Oproep: Alle lokale mensen kunnen dit bericht verder brengen. 

En breng nieuws naar het gewestelijk niveau. 

Ben Harta: jullie zijn van mening veranderd over het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal. 

De fractie was daar vóór maar nu al enige tijd niet meer.  

Peter: gemeenten hebben zich teruggetrokken. De Staten willen niet als enige verantwoordelijk 

worden voor het onderhoud.  

 

6. De tafel van ideeën 

John Kerstens leidt dit onderdeel. De bedoeling is om in de aanloop naar de GR-verkiezingen van 21 

maart – Zevenaar al in november – een aantal mensen te  laten vertellen over hun aanpak. Gewesten 

krijgen niet minder te doen, maar juist meer als het gaat om het verbinden afdelingsinitiatieven. 

Berend Metz, Marij Delissen, Rene Isselman, Jan Albert Kram en Simon Putman houden een korte 

presentatie over de manier waarop zij de verkiezingscampagne hebben ingevuld of gaan invullen. 

 

Marij Delissen vertelt over de door haar georganiseerde huiskamerbijeenkomsten in Heumen.  

De PvdA Heumen gaat na 16 jaar met GL weer alleen de verkiezingen in. We dachten: laten we niet 

meteen gaan zenden, maar laten we ophalen wat er leeft in het dorp. Zonder agenda, maar wel met 

enkele kernboodschappen. Die zijn in de zak gebleven, want er werd genoeg gespreksstof 

aangedragen. 

Bij de gesprekken was een wethouder en een raadslid aanwezig. Het maximum aantal deelnemers 

was was 10. De gastheer/vrouw zorgde voor de koffie, wij waren te gast. We hebben zes van deze 

bijeenkomsten gehouden. Het was een goede mix van wel en niet leden, jongeren en ouderen. 

Jan Albert Kram: wat zou  je andere afdelingen aanraden op basis van wat je gehoord hebt? 

Marij: issues die voor de fractie belangrijk waren zoals de rijksweg werden nauwelijks aangeroerd, 

het ging meer over hoe kan de partij gezelliger worden. Veel dingen die we niet horen als we onder 

ons zijn. 

 

Jan Albert Kram vertelt hoe Nunspeet, Ermelo en Putten zijn gaan samenwerken en daardoor 

voldoende bestuurskracht konden houden. Hij is heel tevreden over de samenwerking. 

Samenwerking geeft energie voor een goede verkiezingscampagne. 

In Harderwijk heeft men de zes kandidaten om tafel gezet om onderling de lijstvolgorde te bepalen. 

Hierin was geen rol voor de verkiezingscommissie. Er zitten 2 bestuursleden bij als procesbegeleiders. 

Halverwege wordt een anonieme stemming gehouden. Daarna gaat de discussie verder. 

Het aantal aanmeldingen op de lijst is iets gedaald zoals overal.  

 

Rene Isselman doet verslag van de omvorming van het Doetinchemse partijkantoor tot actiecentrum. 

De functie van het kantoor is zo gegroeid. In 2012 hebben werd de ruimte in gebruik genomen om 

tijdelijk de verkiezingen te ondersteunen, maar daarna bleef de behoefte aan een eigen plek. Het 

vergaderhok is nu omgebouwd tot café. Er ligt een plan om een horecavergunning aan te vragen en 

als soort café verder te gaan voor iedereen die in politiek geïnteresseerd is. Rene zou er ook 

huiskamergesprekken willen houden. We moeten activistischer worden. 

Rene’s wens zou zijn dat er ook op de Veluwe en in de Betuwe een regionaal kantoor komt.  

 

Simon Putmans licht toe wat de rol van JS in het Gewest is en kan zijn. 

De JS hebben in juli een hei-weekend gehad. Er zijn twee centrale thema’s gekozen: wonen en werk. 



Er is contact gezocht met jonge leden die zich kandidaat willen stellen voor de GR.  

Kan  JS campagnes ondersteunen? Ja, dat hebben we landelijk gedaan en dat zullen we lokaal ook 

gaan doen. We aan in Zevenaar met jonge leden de straat op. 

JS is gekoppeld aan HBO en universiteiten. Die hebben we in de Achterhoek niet. We hebben nu 

alleen afdelingen in Arnhem en Nijmegen.  

 

Berend Metz doet verslag van de verkiezingscampagne in de nieuwe gemeente Zevenaar, een 

fusiegemeente van Zevenaar en Rijnwaarden met 45.000 inwoners. De helft van de inwoners woont 

in Zevenaar, de andere helft is verdeeld over 11 kernen. De afdeling zit al volledig in campagnestand. 

De PvdA kan niet bij alle kernen herhaaldelijk langs. We profileren kandidaten uit de kleine kernen 

daarom vooral digitaal. Gisteren was er een debat in Lobith. Alle lijsttrekkers kwamen uit Zevenaar, 

onze kandidaat uit het dorp zelf. Dat werkte positief. 

We proberen de plaatselijke issues via de lokale bladen onder de aandacht te brengen. 

Facebook is erg belangrijk. Een bericht naar een dorp als Herwen sturen kost maar 3 €.  

Hennie Derks wijst er op dat je op Mijn PvdA prima tools kunt vinden om posters, filmpjes enz te 

maken. 

 

John Kerstens vraagt wat de inleiders elkaar mee zouden willen geven. 

 

Jan Albert: we hebben een flyer gemaakt over armoederegelingen. Die werd een groot succes omdat 

mensen er wat aan hebben. Zo’n flyer is elders ook bruikbaar. 

Mensen vinden het prettig om aan te schuiven bij huiskamerbijeenkomsten. Lage drempel. Het helpt. 

Rita schetst de ondersteunende rol van het Gewest. We proberen om de regio’s en afdeling af te 

gaan met vraag: wat heb je nodig? We hebben beperkte financiële middelen om lokale acties te 

ondersteunen.  Bijv. met het maken van een verkiezingsprogramma. 

Rene: we hebben in de Achterhoek initiatief genomen om samen verkiezingsprogramma’s te 

schrijven. Teksten staan in dropbox, afdelingen kunnen hieruit putten. 

 

De inleiders worden bedankt met een boeket rode rozen. 

 

Rita Weeda sluit af. Ze bedankt Jean en nodigt de nieuwe voorzitter uit om een nieuw begin te 

maken. 

Vincent bedankt iedereen voor het uitgesproken vertrouwen.  

 

 


