
Verslag van de Gewestelijke ledenvergadering (GLV) van de PvdA op 23 juni 2018  

Locatie: Parkstaete, Velp 

 

Aanwezig: 33 personen, zie presentielijst 

Afgemeld: Sandra Braam, Berend Metz, Eghard Kouwenhoven, Ko van den Beemt. 

Voor het middagprogramma hebben zich afgemeld: Jan Reerink, Jos Penninx, Gerard Nieuwenhuis, 

Fred Janssen, 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Rita Weeda excuseert de voorzitter omdat deze wegens een begrafenis verhinderd is. Zij zal deze 

vergadering voorzitten. 

Aan de agenda word toegevoegd: Politieke actualiteiten en Bestuursverkiezing. 

 

2. Mededelingen 

Rita meldt dat Vincent Neerbos gaat stoppen als voorzitter omdat deze functie veel moeilijker te 

combineren blijkt met het voorzitterschap dan gedacht. 

Ook enkele andere bestuursleden zijn aftredend. We zoeken nieuwe bestuursleden, waaronder liefst 

een of twee met expertise op het terrein van scholing en scouting. We streven ernaar om in de GLV 

van september een voordracht te doen voor een aantal nieuwe bestuursleden, waaronder een 

nieuwe voorzitter.  

 

3. Politieke actualiteit 

Liesbeth van Dijk brengt een positieve boodschap van het waterschap Vallei en Veluwe: het 

Waterschap gaat volledig circulair werken. Men gaat daarbij te werk volgens het boek Material 

Matters van Thomas Rau en Sabine Oberhuber. 

 

Peter Kerris praat de vergadering bij over de Staten. 

De voorjaarsnota wordt momenteel bediscussieerd. We gaan samen met andere partijen een 

voorstel doen om de komende 10 jaar 30 miljoen per jaar te reserveren voor de klimaataanpak.  

Een ander punt is het personeelstekort in de zorg. Er is een motie aangenomen om het arbeidsmarkt 

beleid te verbreden naar de zorg. Nu willen we een nieuwe stap zetten door meer stageplaatsen te 

gaan creëren in de zorg. 

In het Programma van Eisen voor een nieuwe openbaar vervoersconcessie wordt goed 

werkgeverschap als eis opgenomen. 

 

Marlies van Hulsentop pleit voor heropening van de spoorlijn Nijmegen-Kleef. Peter Kerris reageert: 

vorige week hebben we hier een discussie over gehad in de Staten. We kijken naar verschillende 

vormen van infrastructuur, zoals lightrail. Er is al een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van 

heropening, maar er komt een vervolgonderzoek naar alternatieven. Dit najaar praten we er weer 

over n.a.v. de uitkomsten ervan. 

Josan Meijers voegt de volgende nieuwtjes toe: 

-  Jan Jacob van Dijk is vertrokken als gedeputeerde. Hij is opgevolgd door Peter Drent, die zich 

snel aan het inwerken is. De sfeer in het college is goed, maar je gaat wel al merken dat de 

verkiezingen er aan komen. 

- Er is een ontwerp Omgevingsvisie opgesteld en op internet gepubliceerd. 

Kernboodschap: we doen het allemaal voor een gezonde, veilige, schone en welvarende 

omgeving. We sturen op een optimaal evenwicht tussen deze doelen. 

- Varik is actueel. De minister heeft gekozen voor dijkversterking. De provincie doet nu niet meer 

mee met gebiedsontwikkeling, het waterschap gaat dit nu trekken. Er zit politiek nog wel een 



staartje aan, want zeven gemeenten hebben aangegeven dat het niet doorgaan van een extra 

geul voor hen consequenties heeft. 

 

John Kerstens vertelt iets over de eerste 18 dagen van zijn kamerlidmaatschap. Het kwam voor hem 

onverwacht, maar hij heeft er nog geen seconde spijt van gehad. In zijn portefeuille zit zorg en 

defensie als werkgever. Het gaat erg over de cultuur bij defensie, bijv. over het niet serieus nemen 

van klachten van medewerkers. 

De fractievergaderingen zijn met 9 mensen overzichtelijk. We worden gedwongen om scherpe 

keuzes te maken, want we kunnen niet meer overal bij zijn.  

Een van de actuele zaken is de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting, een dossier dat 

nog wel even doorgaat. 

Het is voor ons nu anders oppositievoeren dan voor de andere partijen in de vorige regeerperiode. 

De veranderingen in de vorige periode waren veel ingrijpender en de debatten daardoor feller. 

John heeft een debat aangevraagd over de situatie dat mensen die uit het ziekenhuis worden 

ontslagen en zorg nodig hebben, nergens naar toe kunnen en daarom in het ziekenhuis moeten 

blijven. We hopen om via debatten als deze het gevoel bij de mensen te laten terugkeren waar de 

PvdA voor staat. 

John besluit met een oproep: voel je vooral uitgenodigd om me te benaderen over zaken die je 

landelijk voor het voetlicht wilt krijgen.  

 

3. Verslag GLV 24 maart 2018 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Verkiezingen 2019 

* Lijsttrekker 

We hebben geen lijsttrekkersverkiezingen, maar het is wel belangrijk om snel een lijsttrekker te 

hebben. Daarom stellen we voor om de lijsttrekker al in september te benoemen. 

We willen ook snel een verkiezingsprogramma klaar hebben. 

Zijn er vragen over het draaiboek? 

Marlies van Hulsentop: er is een landelijk verkiezingsprogramma voor de waterschappen, waar ieder 

waterschap uit kan putten.  

De waterschapsgrenzen komen niet overeen met die van het gewest. Let er dus op dat de 

kandidaatstelling ook bekend wordt gemaakt in de gebieden buiten Gelderland waar de 

Waterschappen over gaan. 

Rita: Hella Wairata heeft hier de coördinatie gekregen. Een bijzondere opdracht hierbij is de 

afstemming met de andere gewesten waarin de waterschappen liggen.  

Ellen Geist: de kandidaatsteling sluit bij ons veel later dan in Zuid Holland. Waar komt dat door? 

Rita: Zuid Holland is de uitzondering. We hielden ons aan de landelijke einddata, maar we willen wel 

eerder klaar zijn dan op deze einddata. Je ziet wel dat elk gewest zijn eigen plan trekt. Op het punt 

van de strategie is er helaas veel minder landelijke sturing dan de vorige keer. 

Karin Jeurink wijst erop dat de data die in verschillende stukken worden genoemd, niet altijd 

consistent zijn. Rita: 1 september is de uiterste datum voor kandidaatstelling. 

Guus Krähe: stel dat de PS-commissies niet tot overeenstemming komen over de kandidatenlijst. Wie 

geeft dan de doorslag? Rita: dat doet de ledenvergadering. 

Ellen: hoe zit het net het verzamelen van handtekeningen? Rita: dit doen we deze keer niet omdat 

we geen lijsttrekkersverkiezingen hebben. Wel gaan we van de eerste 10 kandidaten een Verklaring 

omtrent gedrag (VOG) vragen. Ellen merkt op dat dit dan ten onrechte in de oproep staat. De tekst 

zal worden aangepast. 

Ellen is het er niet mee eens dat er geen handtekeningen worden gevraagd. Dan kan iedereen zich als 

lijsttrekker melden. Je mag toch laten zien dat je je best doet om steun te vergaren? 



Rita vraagt stemming over dit punt: willen we voor kandidaten voor de lijsttrekkersfunctie 50 

handtekeningen verplicht stellen?  

Een stemming onder de aanwezigen levert 4 voorstemmen op, de overigen zijn tegen. Er zullen dus 

geen handtekeningen worden gevraagd. 

Het draaiboek wordt vastgesteld. 

 

* Samenstelling KaCies: 

Rita zegt dat er nog een laatste poging is gedaan om het aantal vrouwen in de commissies te 

vergroten. Mark Lauriks heeft zich teruggetrokken, daar komen Lauta Metiary en Sietske van Viersen 

bij. 

Bij het waterschap Rijn IJssel is Bep de Vocht toegevoegd. 

 

De voordracht van de commissies wordt bij acclamatie vastgesteld. 

 

* Profielen 

Rita stelt voor om te stemmen over de profielen, die eerde al zijn besproken en n.a.v. de 

opmerkingen van de ledenvergadering zijn bijgesteld. 

De GLV stemt in met de profielen. 

Esther wijst op ambiguïteit in de beschrijvingen rond gender. Soms staat er hij, soms hij/zij. 

Dit zal worden rechtgetrokken. 

 

* Verkiezingsprogramma. 

Er zijn de afgelopen weken verschillende bijeenkomsten geweest over het verkiezingsprogramma. Ze 

werden wisselend bezocht, maar leverden overal veel ideeën op. 

We willen nu een schrijfclub formeren die die ideeën gaat verwerken in het nieuwe 

verkiezingsprogramma. 

Frans Heiting is toegevoegd aan de groep. Hij is specialist in tekstredactie. 

Ellen: is er overwogen om gewone leden op te nemen in de schrijfgroep? Rita: die zijn uitgenodigd 

om hun inbreng te leveren in de regionale bijeenkomsten, maar voor de schrijfgroep hebben we 

mensen gekozen die bewezen hebben dat ze goed kunnen schrijven. 

De samenstelling van de schrijfgroep wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

* Campagne 

We willen net als de vorige keer kiezen voor een geïntegreerde campagne voor PS en de 

Waterschappen.  

We hebben de vorige keer goed gescoord op sociale media, die lijn willen we doortrekken. Maar 

zichtbaarheid is ook erg belangrijk. We willen op onverwachte plekken gaan opduiken en 

onverwachte dingen gaan doen. Karin wil dit gaan coördineren. 

Waar we ook veel behoefte hebben is aan creatieve mensen, want we zullen zelf onze materialen 

moeten gaan maken. De landelijke ondersteuning op dit punt heeft weinig meer om het lijf. We zijn 

op zoek naar mensen die hier hun schouders onder willen zetten. Je kunt je aanmelden bij Rita 

Weeda. 

 

6. Europese verkiezingen 2019, met Paul Tang. 

Er komt een belangrijk jaar aan, niet alleen op het niveau van provincies en waterschappen, ook van 

Europa. Paul stelt zich weer kandidaat als lijsttrekker. 

We leven in een veranderde wereld. Een wereld waarin de macht van het geld en het gelijk van de 

schreeuwlelijk lijken te heersen. Europa lijkt een enclave te worden, waar vrijheid, gelijkheid en 

broederschap nog als idealen gelden. We zullen deze idealen harder moeten bevechten. 



Aan wie laten we de wereld over, aan Trump, Putin, Facebook en Shell? Als je een duurzame en 

rechtvaardige wereld wilt met een eerlijke economie, zul je ervoor moeten vechten. 

Maar Paul wil er ook voor vechten dat  Frankrijk en Duitsland niet de agenda van de toekomst 

bepalen. De doelstellingen voor Europa zijn samen te vatten als: take back control. 

Kijk naar de krantenpagina’s van vanochtend. Koppen: hek rond Europa, fort Europa. 

Kunnen we onze waarden inzake humanitaire opvang van vluchtelingen overeind houden? 

Waar het om gaat: we willen een fort Europa, maar met poorten. Voor vluchtelingen moet er een 

legale route naar Europa zijn. 

Asielaanvraag kunnen doen in de eigen regio is voor ons belangrijk. Dat maakt asielaanvragen ook 

mogelijk voor mensen die geen mensensmokkelaars kunnen betalen. 

 

Er komen diverse vragen en opmerkingen uit de zaal. Paul bundelt deze in zijn antwoord: 

We zullen moeten zorgen voor eerlijke handel met name met Afrika. Het was een vergeten 

continent, we moeten Afrika nu perspectief gaan bieden. 

De migratiestromen zijn omlaag gegaan, maar er is een politieke crisis ontstaan doordat nieuwe 

partijen zich roeren: Italië, de CSU, Oostenrijk. Maar als we grenzen binnen Europa gaan sluiten, is 

Schengen voorbij. Italië zet de boel op scherp. Het economische programma van de regering is niet 

realiseerbaar, daarom gaat men zichzelf overschreeuwen rond het migratievraagstuk. Het is eng dat 

men Roma wil gaan registreren, want dat betekent herinvoering van registratie naar etnische 

afkomst na 70 jaar. Maar het gevoel van Italië dat ze er alleen voorstaan is niet van grond ontbloot. 

Zou je tijdelijke migratie kunnen toestaan? Wanneer kan iemand dan nog terug, want men burgert 

steeds verder in. We moeten ook meer werken aan integratie, want de derde generatie migranten is 

nog steeds achtergesteld. Het is een aloud sociaal democratisch streven om achterstanden weg te 

werken. 

 

Ander punt: Google en Facebook. We onderschatten dit probleem enorm. We geven onze data gratis 

weg en de eigenaren van deze data kunnen een enorme positie opbouwen. Techreuzen hebben de 

positie van de oliemaatschappijen van 10 jaar geleden overgenomen. Ze zullen ook het betaalverkeer 

gaan  overnemen. Bijv. Google wallet. De EU in nog de enige macht die dit kan reguleren. 

Een voorstel is om de zoekmachine van Google af te splitsen. We zijn een datavakbond begonnen. 

We werken voor deze bedrijven, dus we moeten onze arbeidsvoorwaarden stellen. 

Je kunt ook tegenmacht organiseren door andere apps te gebruiken, bijv. Signal in plaats van 

WhatsApp. Maar daar kan veel minder in worden geïnvesteerd dan in Whatsapp, dus de techreuzen 

zullen hun marktpositie behouden. 

  

Rita sluit de vergadering af met de constatering dat er een periode aankomt waarin veel extra inzet 

wordt gevraagd. We hopen dat veel leden hieraan zullen bijdragen. 

 


