
Verslag van de ledenvergadering van het PvdA-gewest Gelderland op 15 december 2018  

Locatie: Parkstaete, Velp 

 

Aanwezig: 121 leden, zie presentielijst 

Afmeldingen: Dirk Jan Beumer, Helene Stafleu, Jan Albert Kram 

 

1. Opening 

Voorzitter Rita Weeda opent de vergadering. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn afmeldingen ontvangen van de hierboven genoemde personen. 

 

3. Vaststellen notulen d.d.  20 oktober 2018 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van de notulen merkt Jan Winkels op dat de genoemde decentralisaties in feite 

bezuinigingen zijn. 

 

5. Benoemen commissie van stemopneming  

Fouad Sidali en Esther-Mirjam Sent worden benoemd tot leden van de stemcommissie. 

 

6. Vaststelling kandidatenlijst Provinciale Staten 

Rita Weeda neemt eerst de, in een Powerpoint gepresenteerde, spelregels voor de vaststelling van 

de kandidatenlijst door. 

Over de rol van de Kandidaatstellingscommissie benadrukt Rita dat de commissie adviserend is en 

het bestuur eindverantwoordelijk, maar dat de commissie zelf verantwoordelijk is voor de inhoud 

van het advies en daarom het advies zelf zal toelichten. Hiervoor zijn de voorzitters John Kerstens en 

Otwin van Dijk aanwezig;  

John neemt de algemene toelichting op zich. De oproep om zich als kandidaat aan te melden leverde 

een behoorlijke respons op, maar de diversiteit in kandidaten liet nog te wensen over. Daarom is de 

reactietermijn verlengd. Dat leverde een aantal extra kandidaten op, helaas zonder dat de diversiteit 

daarmee substantieel vergroot werd. 

De commissie heeft haar werk met plezier en in goede harmonie gedaan. De lijstvolgorde is in 

unanimiteit tot stand gekomen. Over het advies is uitgebreid overleg gevoerd met de lijsttrekker en 

het bestuur. 

 

Algemene ronde 

Ben Harsta vraagt waarom Josan Meijers op de laatste plaats staat. Rita wil dit bespreken bij het 

doorlopen van de lijst. 

Jan Winkels is blij met de lijst. Hij complimenteert de commissie met dit resultaat. Alleen zou de 

aanduiding “mannen en vrouwen” wat hem betreft vervangen moeten worden door “mensen”. 

Ook Jos Penninx heeft waardering voor de lijst. Hij wijst er wel op dat er geen 34 kandidaten zijn, 

maar 33, omdat één kandidaat uitsluitend opteerde voor de functie van gedeputeerde? En waarom 

staat er geen beschrijving bij kandidaat nr 18? John antwoordt dat de kandidate zelf niet akkoord 

was gegaan met de tekst en er in overleg met de kandidate een andere tekst zal worden geplaatst. 

Toni Peters schaart zich bij degenen die blij zijn met deze lijst en geeft zijn complimenten aan de 

commissie. 

Simon Putman wil mede namens de aanwezige Jonge Socialisten Wopke Veenstra bedanken voor zijn 

werk achter de schermen. Wopke ontvangt van hem een boekenbon en een reep chocola.  

 

  



Lijstvolgorde 

De lijst wordt volgordelijk vanaf nr 1 doorgenomen. 

Nr 1, de lijsttrekker, is al eerder benoemd. De vergadering bekrachtigt de eerste plek voor Peter 

Kerris met een applaus. 

Voor nr. 2, Marilyn A-Kum, wordt Karin Jeurink als tegenkandidaat gesteld. Annelies de Jong, 

Maarten van den Bos, Anna-Lena Penninx, Jesse Koops namens de JS en Ellen Geist pleiten voor een 

tweede plek voor Karin, o.a. omdat zij breed is georiënteerd, veel heeft gedaan op milieugebied, 

respect afdwingt voor haar kennis en lef en veel stemmen zal trekken in Zutphen en omgeving.  

John verdedigt de keuze van de commissie voor Marilyn. Zij maakte een uitstekende indruk tijdens 

de gesprekken met de commissie, is een stevige persoonlijkheid en heeft veel ervaring. 

Er volgt een stemming. Er worden 120 stemmen uitgebracht, waarvan 66 voor Marilyn, 52 voor Karin 

en 2 blanco. Marilyn blijft de nr. 2 op de lijst. 

Plaats 3 voor Mehmet Sahan wordt bij acclamatie overgenomen. Voor de 4e plaats wordt Judith 

Tenbusch voorgedragen in plaats van Fokko Spoelstra. Judith ziet echter zelf van een kandidatuur 

voor de 4e plaats af, waarna Fokko’s voorgestelde plaats door de leden bevestigd wordt. 

Plaats 5 voor Karin Jeurink en plaats 6 voor Jan Daenen worden bij acclamatie vastgesteld. 

Voor de 7e plaats stelt Nathan Gradussen Dave Verbeek als tegenkandidaat voor Pater Baks. Zijn 

pleidooi wordt ondersteund door Daan Russen, die graag iemand uit Rivierenland op deze plaats zou 

zien staan. Peter Baks krijgt steun van Jan Winkels. 

John Kerstens verdedigt de keuze van de commissie voor Peter Baks op deze plaats. Peter kwam 

overtuigend over in de gesprekken. Hij is een begrip in de Achterhoek. Met Peter krijgen we een link 

met de vakbeweging.  Weliswaar behoort hij niet tot de jongsten, maar onze lijst is al de jongste 

PvdA-lijst van alle gewesten. 

De stemming levert 41 stemmen voor Dave Verbeek, 78 voor Peter Baks en 1 blanco stem op. Peter 

Baks blijft dus op de ze3vende plaats staan. 

Voor plaats 8 op de lijst wordt Tom Brands (advies KaCie: 14) voorgedragen door Judith Berends. 

Tom is een innovatief denker, enthousiast en verbonden met de jeugd, aldus Judith. Ties Stam, 

fractievoorzitter in Apeldoorn, ondersteunt deze voordracht en wijst daarbij op de brede ervaring 

van Tom. Doris Goosen uit Harderwijk pleit voor handhaving van Paul Hoogland op 8. Laurens de 

Kleine sluit zich hierbij aan. 

Voordat de stemming plaatsvindt, wijst Rita Weeda er nog op dat Tom Brands op de 4e plaats staat 

op de lijst van het Waterschap Vallei Veluwe. Mocht hij zowel in het Waterschap als in PS gekozen 

worden, dan kiest hij voor PS. 

Er wordt gestemd. Van de 114 uitgebrachte geldige stemmen gaan er 99 naar Paul Hoogland, 10 naar 

Tom Brands en zijn er 4 blanco. De lijstvolgorde blijft dus ongewijzigd. 

Ellen Geist licht toe waarom er geen beschrijving bij haar kandidatuur staat. Ze kon zich niet in de 

concept beschrijving vinden. Zij trekt zich nu ok terug. 

Maarten van den Bos is teleurgesteld over dit besluit  en vraagt Ellen om op dit besluit terug te 

komen. Ellen is een aanwinst voor elke lijst. Jan Winkels is het hiermee eens en vindt dat de 

vergadering geschorst moet worden om met de kandidaat te praten.  Ellen reageert: zij blijft 

betrokken bij de partij, maar niet op deze lijst. 

Als gevolg van het terugtrekken van Ellen Geist stijgen de kandidaten op de nrs 19 en volgend een 

plaats op de lijst. Jan van Zomeren komt dus op 18 enzovoorts. 

De overige kandidaten worden bij acclamatie in de voorgedragen volgorde geplaatst.  

Rita dankt de commissie hartelijk voor het verrichte werk en geeft het woord aan onze kersverse 

lijstduwer Josan Meijers. 

Josan deelt de vergadering mee dat geen nieuwe termijn als gedeputeerde meer ambieert. Zij vraagt 

om dit nieuws voorlopig nog niet naar buiten te brengen. 

Zij kijkt terug naar de afgelopen 12 jaar in de provinciale politiek, een periode met enkele 

dieptepunten, maar vooral hoogtepunten. Een van die hoogtepunten was dat zijn als 



fractievoorzitter Co Verdaas mocht opvolgen als gedeputeerde, toe deze naar Den Haag geroepen 

werd. 

Rita Weeda dankt Josan voor wat zij in verschillende rollen voor de partij en de provincie heeft 

gedaan en overhandigt haar een boeket bloemen. 

 

Stel dat de PvdA in de volgende periode weer een gedeputeerde mag leveren, hoe wordt die dan 

geselecteerd? Rita geeft aan dat onder de PS-kandidaten verschillenden waren die graag voor het 

gedeputeerdenschap in aanmerking zouden komen, één kandidaat opteerde uitsluitend voor deze 

functie. Zij stelt de vergadering voor om de KaCie via het bestuur advies te laten uitbrengen over de 

voordracht van een gedeputeerde. Statutair  gaat het hierbij om een zwaarwegend advies van het 

bestuur aan de fractie. Daarna houdt de rol van bestuur en leden op; het is de fractie die beslist. De 

ledenvergadering kan zich in deze aanpak vinden. 

 

7. Begroting 2019 

Dirk Westerhof presenteert de begroting 2019, ondersteund door Powerpoint. Er is bijna €30.000 

meer beschikbaar dan in 2018, dankzij extra afdrachten vanuit het Partijbureau en het 

verkiezingsfonds. Deze extra middelen worden voor het grootste deel rechtstreeks, en voor een 

kleiner deel indirect (drukkosten enz.) ingezet voor de komende verkiezingscampagne. De begroting 

is sluitend.  

Op de vraag of de verkiezingskas ook gebruikt zal worden voor de waterschappen, antwoordt Dirk 

bevestigend. 

Is er rekening gehouden met afdrachten van andere provincies voor de waterschappen de ook in die 

provincies liggen? Dirk: nee, maar dat is wel een goed idee. 

Gert Jan ten Cate signaleert dat de inkomsten omlaag gaan en vraagt of dit te maken heeft met een 

dalend ledental. Volgens Dirk is de lichte daling van het ledental inderdaad een oorzaak, de andere 

oorzaak is dat de bijdrage per lid vanuit het PB omlaag is gegaan.  

De begroting wordt door de leden goedgekeurd. 

 

8. Verkiezing lid kascommissie  

Voor de kascommissie worden twee leden gezocht. Marga Jonkman en Jan van der Zant bieden zich 

aan en worden met applaus benoemd. 

 

9. Rondvraag 

Anna Lena Penninx dankt de voorzitter en het bestuur voor het vele werk dat zij de afgelopen 

periode hebben verricht. 

 

Rita Weeda sluit de vergadering. 

 


