
1 
 

Van:   Gewestelijk bestuur 

Aan:  de leden van de PvdA Gelderland 

Betreft:  Verlengen benoemingstermijnen en herbenoemingen bestuursleden 

Datum:  2 maart 2019 

 

 

In 2017 heeft het gewestelijk bestuur abusievelijk geen voorstel aan de leden tot verlenging van de 

benoemingstermijn van een aantal zittende leden gedaan. Hierdoor is de termijn van alle vóór 2017 

benoemde bestuursleden inmiddels verstreken. Formeel dient nu de benoemingstermijn van die 

bestuursleden die aftredend waren in 2017 en die een extra termijn wilden uitdienen, te worden 

verlengd tot november 2019. Daarnaast willen wij graag de bestuursleden van wie de volledige 

benoemingstermijn van 4 jaar is verstreken, laten herbenoemen en een nieuw bestuurslid 

benoemen.  

 Wij stellen  voor om vanaf nu gebruik te maken van de clausule in art. 7.5. van de partijstatuten, die 

bepaalt dat leden van het gewestelijk bestuur ook voor 4 jaar kunnen worden ge- of herkozen, mits 

er elke twee jaar een verkiezing voor bestuursleden wordt gehouden. 

 

Voorstel aan de ledenvergadering: 

1. Te besluiten om de leden van het gewestelijk bestuur voor een periode van in principe 4 jaar 

te kiezen, onder de voorwaarde dat minstens tweejaarlijks verkiezingen voor leden van het 

bestuur worden gehouden. 

2, De zittingstermijn van de bestuursleden Cor van den Berg, Wopke Veenstra, Rita Weeda en 

Dirk Westerhof  te verlengen tot 7 november 2019 

3. Te besluiten tot de  herbenoeming van Berend Metz tot 12 maart 2021 

4.    De benoeming voor 4 jaar ook te laten gelden voor de in september 2018 benoemde leden 

en hun termijn te laten eindigen op 7 november 2022 

5. Ron Stevens te benoemen als bestuurslid voor de periode 23 maart 2019 – 23 maart 2023. 
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Bijlage 1: Rooster van aftreden Gewestelijk bestuur 

 
 

Naam Woonplaats Eerste 
benoeming 

Laatste 
verlenging 
in GLV 

Zittingsduur 
eindigt formeel 
uiterlijk 

Cor van den Berg 
Algemeen 
bestuurslid 

Asperen 

22-09-2007 

 
 
07-11-2015 

 
 
07-11-2017 * 

Berend Metz  
Algemeen 
bestuurslid 

Lathum 

24-03-2012 

 
 
12-03-2016 12-03-2018 

Hella Wairata 
2e secretaris  

Huissen 
29-9-2018 

 
29-9-2020 

Sem Krepel 
Algemeen 
bestuurslid  

Culemborg 

29-9-2018 

 

29-9-2020 

Wopke Veenstra 
(secretaris) 

Malden 
07-11-2015 

 
07-11-2017 * 

Rita Weeda 
(waarnemend 
voorzitter) 

Renkum 

08-10-2011 

 
 
07-11-2015 07-11-2017 * 

Dirk Westerhof 
(penningmeester) 

Apeldoorn 
07-11-2015 

 
07-11-2017 * 

 

• Voor deze leden geldt dat de benoemingstermijn verlengd moet worden 

 
 

 

Bijlage 2: Uit de PvdA-Statuten van januari 2017 

Art. 7.5.  

Het gewest wordt bestuurd door een bestuur waarvan de leden telkens voor een periode van twee 

jaar worden gekozen uit de leden die woonachtig zijn in het gewest. Het bestuur treedt in functie op 

de dag nadat de gewestelijke vergadering de bestuursleden heeft gekozen. In afwijking van het 

bepaalde in de eerste volzin kan de gewestelijke vergadering, met inachtneming van wat daarover in 

de reglementen is bepaald, besluiten de leden van het gewestelijk bestuur voor een periode van 

hoogstens 4 jaar te kiezen, mits minstens tweejaarlijks verkiezingen voor leden van het bestuur 

worden gehouden. Leden van het gewestelijk bestuur treden in functie op de dag nadat gewestelijke 

vergadering de bestuursleden heeft gekozen.  

 

Uit de PvdA-Reglementen van januari 2017 

Artikel 1.36. De zittingsduur  

1. Tenzij in de statuten of reglementen van de partij anders is bepaald, kan de zittingsduur van een 

lid in een functie in of namens de partij niet worden begrensd.  

2. Indien iemand een functie in of namens de partij gedurende 12 jaar of langer heeft vervuld, dienen 

zwaarwegende redenen aanwezig te zijn om voor een volgende periode in die functie in aanmerking 

te komen. 

 

 


