
Verslag van de Gewestelijke ledenvergadering (GLV) op 9 december 2017 

Locatie: De Villa, Nijmegen 

Aanwezig: 25 leden, zie presentielijst. 

 

Eef van Ooijen opent de vergadering. Hij vervangt onze nieuwe voorzitter Vincent van Neerbos, die 

andere verplichtingen had en Rita, die vast zit in het verkeer. Wegens de slechte 

weersomstandigheden is de opkomst laag. 

 

1. Verslag vorige vergadering 

Over het verslag zijn geen opmerkingen. 

 

2. Werkplan 2018 

Over het concept werkplan worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

- in goed overleg met de Gelderse kamerleden… wie zijn dat?  We hebben momenteel geen 

TK-leden. Er komt binnen de fractie wel een aanspreekpunt voor Gelderland. 

- Simon v.d. Pol (Ede) : Hoe krijg je de hoop op actieve deelname aan gewestelijke activiteiten 

concreet? 

- Wat is de functie van een gewestelijke vergadering in de nieuwe structuur? Er zijn immers 

geen formele afgevaardigden meer. Antwoord: de vergaderingen zijn een platform voor 

leden om de koers van de partij te beïnvloeden en het doen en laten van de bestuursleden 

en de fractieleden te volgen en waar nodig te corrigeren. Voor een goede opkomst is het van 

belang om ook te zorgen voor goede thema’s op de vergaderingen. 

Jeanine Liebrand: Je zou de afdelingen moeten vragen om een contactpersoon naar het 

gewest aan te wijzen.  

Anna-Lena Hedin: er gebeurt al heel veel naast de ledenvergaderingen. En we hebben al veel 

onderling contact via sociale media enz. Er zijn veel wegen om ons te organiseren. Je hoeft 

dus niet alleen af te gaan op aanwezigheid tijdens ledenvergaderingen. 

Eef concludeert: we hebben een formele rol t.a.v. de Statenfractie en het bestuur, daarnaast 

een gidsfunctie en een netwerkorganisatie die afdelingen en regio’s met elkaar verbindt. Ons 

werkplan probeert dat te vangen, maar de zorgen blijven.  

Jasmine Cegerek: je zou ook eens bij andere partijen kunnen kijken. Die houden bijv. ook 

bijeenkomsten waar iedereen bij welkom is. We zouden bijv. een congres over 

werkgelegenheid kunnen houden. 

- Gert Jan ten Cate mist een functionaris die zich bezig houdt met het werven van nieuwe 

leden, met als bijzondere opdracht om de gemiddelde leeftijd omlaag te krijgen. 

De opmerkingen zullen worden meegenomen in het definitieve werkplan. 

 

3. Begroting 2018 

De begroting wordt zonder discussie aangenomen. 

 

4. Afscheid Jean Eigeman 

Eef, die voor de onverwachte taak staat om Jean uit te zwaaien, memoreert dat Jean een enorme 

ausdauer heeft betoond. Het was niet makkelijk in de enorme achtbaan waarin de partij de laatste 

jaren heeft gezeten. 

We dachten wel eens anders over zaken als burgerparticipatie, maar de sociaal democratie verbond 

ons. Als we echt moeilijke klussen hebben, kloppen we weer bij je aan. 

Daarna spreekt Peter Kerris de scheidende voorzitter toe.  

Hij heeft altijd genoten altijd van zijn reisverslagen op internet. Woorden hebben voor Jean 

betekenis. Jean linkte alles aan sociaal democratie. 



Volksvertegenwoordigers hebben twee platforms: de  arena en de assemblee. Iedere 

volksvertegenwoordiger moet de geest van beide platforms dienen. 

De jaargesprekken met Statenleden die door Jean werden gevoerd waren momenten van coaching, 

over waarden voor nu en de toekomst. Soms knetterde het, maar we kwamen altijd verder. 

Jean is nooit een partijbaron geworden, maar heeft fractie, bestuur en leden altijd van sociaal 

democratische inspiratie voorzien.  

 

Jean bedankt de sprekers en de aanwezigen. 

Hij maakt een rood koffertje open dat hij 10 jaar geleden van zijn voorganger kreeg. Hij geeft het 

door aan zijn opvolger en doet er een boek in over verbinding. 

Als je naar zijn cv kijkt is Jean een partijtijger, maar kijk je naar zijn inbreng dan valt dat wel mee. 

Het waren 10 bewogen jaren. Het doet zeer dat hij het gevoel heeft dat hij in een downsituatie 

vertrekt. 

Jean heeft drie fracties meegemaakt, onderling heel verschillend, met  heel verschillende 

fractievoorzitters. Gedeputeerden verschilden minder, maar hadden allemaal veel kwaliteit en 

passie. 

Dieptepunten waren breuken tussen mensen. Die deden hem veel verdriet. Geldt ook voor het 

vertrek van onze staatssecretaris. Hij is geslachtofferd en in de regie door het kabinet is daar iets mis 

gegaan. En het overlijden van Rita Hofman. Maar we hebben er wel de stamppotmaaltijd aan 

overgehouden. 

Een hoogtepunt was de lijsttrekkersverkiezing. Jean was er geen voorstander van, maar is achteraf 

blij dat het bestuur hierin werd overruled door de ledenvergadering. 

Jean was campagneleider samen met Barbara Hofman. Bestuursleden kwamen en gingen. Er was 

altijd een basis van vertrouwen. Rita Weeda was altijd paraat om in te vallen en om als klankbord te 

dienen, zoals tijdens de crisis rond Co Verdaas – tot diep in de nacht kon hij haar hierover bellen. 

Kijkend naar de inhoud is Jean van mening dat partijen als de PvdA zich veel te veel eigenaar hebben 

gemaakt van het bestel. Er blijft altijd vertegenwoordiging nodig. Lees het boek van Philip Blomm. 

Burgers zijn veel verstandiger en autonomer, alleen niet allemaal. Er blijven burgers die onze 

ondersteuning nodig hebben.  

Door Internet is de communicatie gedemocratiseerd.  Bestuurders moeten geen vertrouwen krijgen, 

maar verdienen. Dagelijks. Democratie is een werkwoord. Duurzaamheid en bestaanszekerheid 

blijven belangrijke thema’s. Kern van de sociaal democratie is: houd in de gaten dat mensen zich 

veilig willen voelen. 

Zijn advies aan het  Gewest is: zorg dat mensen in het gewest iets kunnen halen op de GLV en andere 

bijeenkomsten. Versterk ons lerend vermogen. Luister naar mensen, groepen, coöperaties, 

bedrijven. Ga niet uit van je eigen gelijk. Gedeelde beelden zijn veel interessanter dan gedeelde 

opinies. Houd elkaar vast. 

 

5. Bestuurswisseling 

Het agendapunt bestuurswisseling wordt uitgesteld naar de volgende vergadering. De bestuursleden 

van wie de termijn afloopt blijven nog even zitten, met uitzondering van Eef zelf. Die stapt per nu op. 

Een hartelijk applaus is zijn deel. 

 

6. Armoedebeleid 

Het thema wordt ingeleid met een presentatie door Esther-Mirjam Sent 

Mensen nemen zelden rationele financiële beslissingen. Arme mensen zijn geen profiteurs, maar 

zitten door omstandigheden in de knel. 

Discussie: 

Is er in dit kabinet aandacht voor armoede?  



Esther: wel voor armoede bij kinderen. Verder zijn formuleringen in regeerakkoord soms stuitend. 

Bijv. je moet je kansen pakken. Investeren in kansen.  

Juist kwetsbaren hebben minder doen-vermogen, maken verkeerde keuzes. Maar dat is meer gevolg 

dan oorzaak van hun problemen. 

Regelgeving belemmert soms de intree in het arbeidsproces. Er wordt te vaak gestraft en te weinig 

gestimuleerd. We vragen mensen om om te scholen. Maar ze kunnen dat vaak niet betalen. 

Cor van den Berg vut aan: de gemeentelijke kredietbank leent zelf geld voor 1,5% en leent het uit 

voor 14%. Boetes voor wanbetaling zijn vaak hoger dan de schuld zelf. 

Wat doet het onderwijs aan kennis van budgetteren, ofwel financiële geletterdheid?  

Esther: met alleen onderwijs kom je er niet, want we zijn hardleers en moeten in bescherming 

worden genomen tegen onze hardleersheid. 

Vraag: je hebt mensen die al van generatie op generatie met schulden leven. Het is voor hen een 

cultuur. Wat de je daar aan? Esther bevestigt dat die groepen er zijn. Oorzaken zijn heel divers. 

Daarom is ook een divers beleid nodig 

Eef sluit dit deel af met een verwijzing naar lokale politiek. De lokale overheid mag geen 

inkomenspolitiek voeren, daarom was de presentatie een goede aanvulling. Maar de gevolgen uiten 

zich wel op lokale niveau: hoe werkt daar bijv. de schuldhulpverlening?  

Wegens tijdgebrek wordt dit deel van de discussie doorgeschoven naar een volgende vergadering.  

Daarbij zullen we dan de gemeenteraadsleden expliciet uitnodigen.  

 

Nog 10 minuten voor inventarisatie van ideeën:  

- Voedselbanken. Zouden er eigenlijk niet moeten zijn. Geeft ongemak. Moeten we ze 

omarmen of niet?  Anna-Lena: Steven Kroon, wethouder in Doetinchem uitnodigen. Die 

heeft een alternatief voor de voedselbank: manna, een goedkope supermarkt. Het verlies 

wordt door de kringloopwinkel goedgemaakt. 

Blijkt ook elders al een vorm te zijn waarin voedselbanken kunnen worden georganiseerd. 

- Jean: we moeten ook naar onszelf kijken. In allerlei organisaties (UWV enz) verdienen 

mensen hun brood met armoede. Dus bureaucratie. Dat geld zouden we beter direct aan de 

armen ten goede kunnen laten komen. 

- Fraude met uitkeringen. Is niet altijd bewust. Als je een keer gefraudeerd hebt gaan alle 

sluizen dicht en is er niets meer voor je mogelijk.  

- Als hulpverleners achter de deur komen, zien ze vaak grote stapels rekeningen. Zijn ze 

daarvoor toegerust? Hier ligt een belangrijke rol voor de gemeente: maatwerk.  

- Incassobureaus werken zeer agressief. Ze zijn een schakel in de keten die wel zelf gecreëerd 

hebben.  

 

Eef dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 


