
Verslag Gewestelijke ledenvergadering  op 24 maart 2018  

Plaats: de Gelderlandfabriek te Culemborg 

Aanwezig: zie presentielijst. 

 

1. Opening 

Vincent van Neerbos opent de vergadering. 

We gaan vandaag vooruitkijken naar de Staten- en Waterschapsverkiezingen, maar we blikken ook 

even terug naar de gemeenteraadsverkiezingen. Vincent moet hierbij denken aan de woorden van 

Eberhard van der Laan: hier staan we, we kunnen niet anders. Onze sociaal-democratische principes 

deden ertoe, doen ertoe en zullen ertoe doen. Laten we vooral de rug recht houden en ons richten 

op de toekomst. 

 

2. Verslag van de GLV van 9 december 2017  

Over het verslag zijn geen opmerkingen 

 

3. Jaarverslagen 

Het waterschap Rivierenland heeft gisteren een jaarverslag aangeleverd. Het staat vandaag op de 

site. 

De jaarverslagen van de Statenfractie en van Rivierenland geven geen aanleiding tot commentaar.  

 

4. Terugblik op de Gemeenteraadsverkiezingen 

De verkiezingen gaven de verwachte terugslag ten opzichte van 2015, maar er waren uitzonderingen: 

in 3 gemeenten zijn we gegroeid. Ten opzichte van de TK-verkiezingen zijn er meer gemeenten 

bijgetrokken. 

Op straat klonk minder kritiek op de PvdA dan bij de vorige verkiezingen, al gold dat niet overal. De 

sfeer was best positief. 

Josan Meijer vindt dat we vaker moeten vaker vragen naar wat men nodig heeft. Tot nu toe was onze 

partij daar halfslachtig in. We hebben wel ombudsteams in het leven geroepen, maar we zeggen te 

vaak: u hoort nog van ons. Soms is er trouwens een gebrek aan vrijwilligers voor ombudsteams.  

We moeten nog veel kritischer naar onszelf en onze mogelijkheden kijken. 

We kunnen een voorbeeld nemen aan Richard de Mos: voortdurende wisselwerking met de 

bevolking en laten zien wat je met hun wensen doet. In gemeenten waarin we de afgelopen 4 jaar de 

wijken in zijn blijven gaan, was het verkiezingsresultaat relatief goed. 

We hebben nog wel een probleem met  onze geloofwaardigheid. Inhoudelijk zitten veel mensen op 

onze lijn, maar ze vertrouwen ons niet. Dat is een nadeel van meebesturen. 

Onder jongeren is identiteit belangrijk: ben je arbeider, dan stem je op SP, ben je groen, dan stem je 

D66 of GL. Wanneer stem je op de PvdA? Onze identiteit is kennelijk onduidelijk. Als we een 

emancipatiepartij zijn, wie willen we dan emanciperen? Turken stemmen op DENK. We zouden ons 

volgens Josan o.a. kunnen onderscheiden met onze aanpak van laaggeletterdheid. Het gaat om 10% 

van de bevolking dus het is mega. En het gaat hierbij niet in de eerste plaats om migranten, maar om   

Nederlanders. De maatschappij is te complex geworden, dat is een tweedeling die we moeten 

opheffen. Marlies Hulsentop vult aan: waar wij voor staan is het opheffen van tweedelingen in de 

maatschappij. We streven naar één maatschappij waar iedereen zich bij betrokken voelt.  

Sandra Braam: de overheid moet zich meer aanpassen aan behoeften in samenleving. We moeten 

meer loslaten in de ruimtelijke ordening, maar meer inzetten op werk en zorg. 

Corv an den Berg: de meeste energie kost het terugwinnen van afhakers door herstel van 

vertrouwen, maar die kant moeten we wel op. 

Vincent rondt af. Er zijn geen simpele oplossingen, maar we moeten zelf duidelijk maken waartoe we 

als PvdA op aarde zijn en dat uitstralen. We moeten mensen niet loslaten, maar laten zien wat we 

voor ze doen. 



Peter Kerris werpt nog een balletje op: mensen hangen niet meer zo aan zekerheid, een belangrijk 

thema voor de PvdA, ze zijn wel gewend aan flexibilisering. Iedereen wil natuurlijk wel zekerheid 

voor zichzelf, maar als maatschappelijk issue is het minder belangrijk geworden.  

Links zit in de verdrukking. We moeten daarom meer samenwerken met de andere linkse partijen. 

Vincent vraagt niet-bestuursleden om de discussie verder uit te werken/structuur te geven en tot 

concrete adviezen te komen. Laurens de Kleine, Sem Krepel, Liesbeth van Dijk, Ellen Geist en Tom 

Couwenhoven melden zich aan. 

 

5. Financiën 

Dirk Westerhof licht de jaarrekening toe. 

Het goede nieuws: we hebben 9000 euro minder uitgegeven aan begroot. Het slechte nieuws: we 

hebben minder binnengekregen, m.a. omdat we hebben afgezien van de landelijke bijdrage (25k) 

Ons vermogen is daardoor gedaald van 66000 naar 35.000. Voor de verkiezingen hebben we nog 

18.000. We zoeken naar aanvullende financiering. 

De kascontrole heeft de “kas” gecontroleerd en akkoord bevonden.  

Er zijn verder geen opmerkingen. 

 

6. Omgevingsvisie 

Josan Meijer geeft een toelichting op de omgevingsvisie van de Provincie.  

We zijn een soort kraamkamer van Nederland. Gelderland is een heel kansrijke provincie. Om die 

kansen te benutten, ontwikkelen we een omgevingsvisie. Als thema’s voor doorontwikkeling zijn 

gekozen: verbinding, zowel fysiek als sociaal, duurzaamheid en bestaanszekerheid.  

Je moet als provincie voorwaarden scheppen dat er voldoende woningbouw, voorzieningen zijn. Niet 

overal, maar je moet er makkelijk kunnen komen. Daarom is mobiliteit ook belangrijk. 

Duurzaamheid: we zullen in de komende jaren grote stappen moeten zetten. Er zullen dus 

windmolens en zonnepanelen geplaatst worden. Waar kun je ze neerzetten zodat we er zo weinig 

mogelijk last van hebben? 

De omgevingsvisie is echt een visie en geen lijst van maatregelen. Maar we kijken vervolgens wat de 

omgevingsvisie betekent voor het beleid. We moeten bijv. anders gaan bouwen, wat gevolgen heeft 

voor het woningbouwprogramma en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. 

We denken dat als we ons concentreren op de drie grote thema’s, we dan sneller stappen kunnen 

zetten. 

N.a.v. een vraag uit de zaal licht Josan de aanpak toe: 

We hebben deze keer geen inloopbijeenkomsten georganiseerd, maar themagerichte tafels. 

Bijeenkomsten lopen nog. Komend voorjaar brengen we de ontwerpvisie in de Staten. Tussen juni en 

november kan heel Gelderland erover meepraten en eind dit jaar wordt de aangepaste versie aan de 

Staten ter goedkeuring voorgelegd. 

Vraag: hoe gaan de corporaties de energietransitie van hun woningen financieren? 

Josan: er was een eenmalige actie van 70 miljoen om een aantal corporatiewoningen aan te passen, 

maar dat kan niet voor alle woningen. Er komen goedkopere technieken voor ombouw, waardoor 

corporaties het nu op eigen sap denken te kunnen doen. Een veel grotere opgave is het particuliere 

woningbezit. In de GEA-tafel (Gelders energie akkoord) worden hier ideeën voor ontwikkeld. 

Ook bedrijven moeten zich aanpassen. De grote bedrijven zullen hierin investeren, voor de kleinere 

bedrijven is dat vaak moeilijker. We praten hierover met o.a. de banken. 

Ellen: je moet dit thema in alle bestuurslagen aanpakken. Wopke: en grensoverschrijdend. 

Josan: dat i zeker waar. Ik zoek dan ook naar manieren om vanuit onze beperkte provinciale schaal 

samen te werken met andere organisaties en bestuurslichamen. 

Esther-Mirjam Sent: wat is de PvdA-dimensie hierin? Wat is er specifiek PvdA hieraan?  

Josan: duurzaamheid en verbinding zijn typische PvdA-thema’s, maar werk en inkomen als 

voorwaarden voor bestaanszekerheid ook. 



Sem Krepel: hoe kun je energietransitie financieel mogelijk maken voor lagere inkomens? Peter 

Kerris haakt hierop aan: dit is een typisch PvdA-thema. Goed om ons daarin te profileren. 

Vincent vraagt Peter Kerris om een toelichting. 

Peter: de samenwerking tussen de coalitiepartijen is goed. Het programma heeft een sterk PvdA-

stempel en is grotendeels uitgevoerd. Maar dat geldt ook voor Apeldoorn en Ede en die hebben bij 

de GR-verkiezingen verloren. Hoe kunnen we dus zorgen dat we ons positief onderscheiden?  

Voorstel is om verkiezingsprogramma te schrijven samen met leden maar ook met niet-leden. De 

leden zijn de baas, maar bij de meningsvorming ligt een grote rol voor niet-leden, waaronder 

maatschappelijke organisaties.  

We beginnen binnenkort met bijeenkomsten in diverse Gelderse regio’s waarin we vragen naar 

hoofdthema’s. Daarnaast gaan we een prijsvraag uitschrijven voor het beste sociale idee in 

Gelderland. Rita Weeda vult aan dat we hierin de Waterschappen willen meenemen. 

Vincent vraagt of de aanwezigen met deze aanpak kunnen instemmen. Dat blijkt het geval. 

Nicoline van Iperen: nodig niet alleen uit, maar ga ook zelf op zoek naar maatschappelijke 

organisaties en individuen om het gesprek mee aan te gaan. 

 

7. Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019 

Aan de GLV wordt gevraagd zich uit te spreken over de volgende onderwerpen: 

- Principebesluit om de PvdA zowel bij de Statenverkiezingen als de drie 

Waterschapsverkiezingen te laten deelnemen. 

De GLV is bij acclamatie akkoord. 

- Aard en samenstelling van de kandidaatsstellingscommissies. 

In de GLV van juni zal hiervoor een voorstel worden voorgelegd. Om hiermee te kunnen 

starten is een uitspraak van de GLV nodig over de aard van de commissies. Het bestuur stelt 

voor om evenals in 2014 met gemengde commissies aan de slag te gaan, d.w.z. met 

commissies waarin zowel bestuursleden als (in meerderheid) niet-bestuursleden 

vertegenwoordigd zijn. Dit geldt zowel voor de Waterschaps- als voor de 

Statenverkiezingen. Deze commissies adviseren via het GB aan de ledenvergadering. 

Ellen: we zouden kandidaatsstellingscommissies anders moeten samenstellen. Ook mensen 

die geen lid zijn maar wel ons gedachtengoed aanhangen, zouden in de commissies zitting 

moeten kunnen nemen. Marinka Mulder: je zou m.n. profielen ook aan niet-leden moeten 

voorleggen. Deze aanpassing wordt door de GLV overgenomen.  

Esther-Mirjam Sent: kan het bestuur uitleggen waarom het geen onafhankelijke commissie 

wilt? Rita Weeda antwoordt hierop dat het bestuur eindverantwoordelijk blijft en 

daarvanuit enigszins de regie over het proces moet kunnen houden. Berend Metz vult aan 

dat  bestuursleden ook ondersteunend zijn, ze vervullen vaak het secretariaat. 

Sem Krepel en Bep de Vocht bieden zich aan als vrijwilliger voor de verkiezingsorganisatie, 

bijvoorbeeld voor een kandidaatstellingscommissie. 

 

Marinka Mulder stelt voor om vast te leggen dat bestuursleden een minderheid vormen in 

de commissies. 

De GLV gaat akkoord met een gemengde commissie, waarbij de commissies ook open 

kunnen staan voor niet-leden en waarbij bestuursleden een minderheid vormen. 

- Lijsttrekkersverkiezingen of niet? 

Zie hiervoor de bijgevoegde notitie over dit onderwerp. Het bestuur adviseert de leden om 

geen lijsttrekkersverkiezingen te organiseren. 



Fokko Spoelstra is een voorstander van lijsttrekkersverkiezingen. Cor valt hem bij: het is een 

stukje PR.  

Ander memoreren dat we nauwelijks de pers hebben gehaald met de 

lijsttrekkersverkiezingen. En mensen die bij debatten aanwezig waren, stemden toch al 

PvdA. 

Rita: ik heb vorige keer de lijsttrekkersverkiezingen mee-georganiseerd, maar de 

meerwaarde was beperkt.  

Vincent vindt het geen principekwestie, want de ledenvergadering kiest in alle varianten 

uiteindelijk de lijsttrekker.  

 

De GLV gaat met het bestuursvoorstel akkoord. 

 

8. Leergang voor aspirant statenleden. 

Sandra Braam licht het initiatief toe. We richten ons met deze naar Nico Wijsman genoemde 

leergang op aspirant statenleden, beginnende raadsleden en partijleden die zich willen verdiepen in 

het vak van volksvertegenwoordiger, dus eigenlijk voor iedereen. We starten op 21 april en sluiten af 

op 29 september. De inschrijving staat nog open. In de laatste bijeenkomst zal de commissaris van de 

koning iets vertellen over integriteit in het bestuur. 

Voor waterschappen zijn er aparte opleidingen, maar die zijn niet specifiek PvdA. Liesbeth van Dijk 

meldt dat de 1e bijeenkomst van deze Prodemos-opleiding is gecancelled wegens gebrek aan 

belangstelling. 

 

9. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 


