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Verslag van de ledenvergadering van het PvdA-gewest Gelderland op 23 maart  2019 

Locatie: Parkstaete, Velp 

 

Aanwezig: 49 leden, zie presentielijst 

Afmeldingen: Siebren Buist, Simon Putman, John Kerstens 

 

1. Opening 

Voorzitter Rita Weeda heet de aanwezigen van harte welkom. 

Het Financieel jaarverslag wordt als punt 7a aan de agenda toegevoegd. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn afmeldingen ontvangen van de hierboven genoemde personen. 

 

3. Vaststellen verslag van 15 december 2018 

Kleine rectificatie van Simon Putman (via mail)  met betrekking tot de notulen: de boekenbon en de 

chocolaatjes zijn je niet aangeboden door de Jonge Socialisten die aanwezig waren bij de GLV, maar 

specifiek door Mehmet Sahan, Ricardo Brouwer, Ellen Geist en mijzelf. 

 

4. Uitslag verkiezingen 

Voor we aan het onderwerp beginnen wil Rita de leden danken voor de grote inzet die ze in 

campagnetijd hebben gepleegd. De kandidaten hebben elk op hun eigen wijze en met hun eigen 

creativiteit campagne gevoerd. 

Ook Hella, Truus en Wopke worden bedankt voor de afhandeling van de kandidaatstelling. 

En Sem, Dave en Judith, die overal op straat aanwezig waren. 

En het campagneteam, dat bestond uit Ricardo, Peter en mezelf. Ook voor hen een hartelijk applaus. 

In januari heeft Jasper Konijnenbelt de plotseling opgestapte communicatiemedewerker opgevolgd, 

formeel met een aanstelling van 16 uur, maar hij was dag en nacht voor de campagne in touw. 

Ten slotte bedankt Rita ook de drukker, die de lay out voor de advertenties klaarmaakte, steeds klaar 

stond om te drukken en goed meedacht. 

 

Marleen Noorland heeft ontzettend genoten van de campagne. De energie straalde ervan af.  

Ze bedankt Rita, die altijd beschikbaar was voor overleg en actie. 

Mehmet Sahan wil ook Berend Metz bedanken, die heeft gezorgd voor de website en steeds bereid 

was om van alles te regelen. 

Jan Winkels heeft met plezier campagne gevoerd. Hij wil wel meer aandacht voor de structurele kant. 

Anna-Lena Penninx wil ook Esther Mirjam Sent noemen, die ontzettend actief campagne heeft 

gevoerd. 

 

Conclusie: we hebben een fantastische campagne gevoerd. 

 

De uitslagen 

Rijn IJssel, Anna-Lena Penninx: de campagne is uiterst succesvol geweest en heeft een extra zetel 

opgeleverd.  

Rivierenland, Jean Buskens: de PvdA won in veel gemeenten een procentje erbij. Nijmegen was de 

klapper met 19% van de stemmen. Over het geheel genomen bleef het aantal bestuurszetels gelijk. 

We zullen waarschijnlijk een heemraad mogen leveren. 

Vallei en Veluwe, Liesbeth van Dijk: We hebben hard gewerkt, wel een beetje met een los zand 

gevoel. We hebben een zetel verloren. 
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Rita neemt afscheid van de vertrekkende WS-leden en noemt met name Liesbeth. Zij was altijd 

aanwezig bij vergaderingen en we hopen haar in een andere rol terug te zien. 

Het gewestelijk bestuur zal aanwezig zijn bij alle afscheidsbijeenkomsten en dan de vertrekkende 

bestuursleden nog de hand schudden en een bos rode rozen uitreiken. 

 

PS: 

We hebben een vrolijke en energieke campagne gevoerd. We lieten ons niet wegdrukken. We 

hebben een complimententoer gereden langs vrijwilligersorganisaties, een fietstocht langs de 

maaslijn, Jan Albert Kram heeft een tiny house gebouwd, wat zelfs het journaal heeft gehaald.  

We hebben uiteindelijk 8000 stemmen meer gekregen dan de vorige keer, maar relatief is dat een 

paar procentpunten verlies. We zijn er met 5 zetels redelijk uitgekomen.  

De versplintering van het politieke landschap is ook in de Staten zichtbaar. De grote partijen zijn 

kleiner geworden en de kleine partijen groter. De VVD is nipt de grootste gebleven vóór het FvD en 

mag dus het voortouw nemen in de onderhandelingen. 

 

Jan Winkels is trots op het gewest, de Waterschappen en de Statenfractie en heeft daarom een 

aantal flessen rode wijn meegenomen om hen te bedanken. 

De uitslag is niet goed geweest voor links als geheel, maar de PvdA moet blijven vasthouden aan de 

lijn waar ze nu ook succes mee heeft gehad: opkomen voor betaalbaar wonen, de pensioenen en niet 

alleen voor het klimaat. 

 

Uit de zaal komt de opmerking dat we ons tot dusver hoofdzakelijk richtten op de winwijken, maar 

we moeten misschien juist actief worden in de wijken waar we minder sterk zijn. 

Peter Kerris bevestigt dat er is gekeken waar de meeste PvdA-stemmers zaten, om die kiezers over te 

halen om weer op de PvdA te stemmen. 

Er was een mooi kaartje in de Gelderlander te zien, waar de tweedeling goed zichtbaar was: sommige 

wijken waren FvD, andere GL. We moeten ook in die wijken laten weten dat er een alternatief is. 

Het campagnethema zekerheid was prima, maar zeker zijn van een betaalbare woning is geen goede 

slogan op affiches op huizen die voor een groot deel van de mensen onbetaalbaar zijn. 

 

Rita: vraagt en krijgt applaus voor de vertrekkende Statenleden: Anna Lena, Pieter, Yvonne en Ferdi.  

 

En wat betekent dit voor de eerste kamer? 

Esther-Mirjam: waarschijnlijk komen we met 7 zetels terug, nu 8, maar als je het met de 

kamerverkiezingen vergelijkt is het een mooi herstel.  

Ik denk niet dat het mogelijk zal zijn om meerderheden te vinden voor de grote dossiers die er aan 

komen, zoals de pensioenen. 

 

Coalitievorming 

Peter: gisteren zijn de lijsttrekkers voor het eerst bijeen gekomen. Voor de lijsttrekker van FvD was 

het de eerste keer dat hij het provinciehuis betrad. 

De huidige coalitiepartijen zijn hun meerderheid kwijt, dus als we in deze samenstelling verder 

willen, zullen we er een vijfde partij bij moeten vragen. Het wordt een moeilijke puzzel. 

We zullen ook FvD serieus moeten menen. We mogen ze geen voedsel geven voor de stelling dat ze 

buitengesloten worden door het partijkartel. Er is een formateur benoemd, Mark Boumans. Hij gaat 

allereerst met de fractievoorzitters praten.  

Cornelia Klaster: wat gebeurt er als het FvD niet komt opdagen in de Staten? Volgens Peter mag dat 

formeel, maar dan krijgen ze in de provincie dus niks voor elkaar. 

Wat is er tegen om een blok te vormen met GL? En wat is er tegen om het FvD uit te sluiten, gelet op 

de standpunten die ze hebben ingenomen en die samenwerking feitelijk uitsluiten? 
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Peter: de VVD is aan zet, Zij moeten een uitweg vinden in het doolhof en het helpt niet als we onszelf 

nu al vastketenen aan GL. Anna Lena vult aan dat we op het gebied van vergroening net zo goed 

kunnen samenwerken met D’66 en CU. Door het FvD uit te sluiten help je de formateurs juist om een 

keuze te maken. 

Peter zal de suggestie inbrengen bij de informateurs, maar met de kanttekeningen die door o.a. Jan 

Winkels worden gemaakt. Waar liggen de grootste spanningen met  GL? Peter: GL zet alleen in op 

openbaar vervoer, wij willen ook het wegenstelsel verbeteren. Ander punt is de railterminal bij 

Valburg, die wij wel willen en zij niet. 

 

Rita vat samen en concludeert. 

Wij hebben als gewest de bevoegdheid om het onderhandelingsresultaat te beoordelen. We zullen 

snel bijeenkomen nadat er een ontwerpakkoord ligt. 

Er zijn ook vragen gesteld over hoe een gedeputeerde wordt aangewezen. De KaCie heeft een aantal 

kandidaten gesproken en heeft unaniem het advies uitgebracht om Peter Kerris als gedeputeerde 

voor te dragen. Het GB heeft dit advies overgenomen en heeft dit als – statutair: zwaarwegend – 

advies aan de fractie overgebracht. 

Wanneer begint de Europese verkiezingscampagne? Morgen. Op vrijdag 3 mei komt Paul Tang nar 

Nijmegen om daar een kick off te geven voor de Europese campagne. 

 

Ben Dankbaar wil reageren op de kandidatuur van Peter Kerris. Het zou goed zijn als er nog enkele 

kandidaten in reserve worden gehouden voor het geval Peters profiel niet past in de nieuwe coalitie 

of dat hij niet wordt geaccepteerd door de andere partijen. 

Anna-Lena ontkracht dit. Juist als we Peter voordragen, kan dat op grote instemming bij de 

coalitiegenoten rekenen. 

 

5. Herbenoeming bestuursleden en benoeming nieuw bestuurslid. 

Het voorstel van het GB is akkoord. De ledenvergadering besluit daarmee 

1. 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. 

 

 

6. Financien 

Dirk Westerhof licht de jaarrekening 2018 toe met een Powerpoint presentatie. 

Nadat de kascommissie heeft verklaard dat er geen onregelmatigheden in de administratie zijn 

gesignaleerd en de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie, verleent de 

vergadering de penningmeester décharge. 

 

7. Werkplan 2019 

Rita leidt het onderwerp in: deze keer hebben we een adviesgroep gevraagd om te kijken naar waar 

we nu staan als gewest en hoe we onze effectiviteit kunnen verbeteren. 

De komende maanden willen we de regio’s en de grotere afdelingen langs om het gesprek aan te 

gaan over de rol van het gewest. Basis is de analyse in dit plan. Dit moet leiden tot een nieuw plan. 

Kunnen de leden zich hierin vinden? 
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Chris Peeters (Nijmegen) wil het hebben over de voorcongressen.  We hebben niet kunnen 

vergaderen over het Europese verkiezingsprogramma, terwijl het voorcongres het belangrijkste 

kanaal is, want de digitale kanalen werken niet. Hij maakt zich zorgen over de ledendemocratie in de 

PvdA. Er wordt veel te weinig gereageerd op amendementen en voorstellen. 

Jan Winkels vult aan dat we te weinig politiek debat overhouden. Veel moties worden zonder 

discussie weggegooid doordat ze te weinig stemmen krijgen. 

Rita wijst er op dat deze discussie momenteel plaatsvindt in de Verenigingsraad. Voor het Europese 

verkiezingsprogramma zijn er maar weinig voorcongressen gehouden; voor ons gold dat het gewoon 

onmogelijk was om dit tijdens de campagne erbij te doen.  

Het elektronische systeem en de voorcongressen worden nu geëvalueerd. Doel blijft om de 

ledendemocratie op basis van één lid, een stem, beter te laten functioneren. 

Wij zullen de uitkomsten van de landelijke discussie meenemen in het werkplan, zodat de leden zich 

hierover kunnen uitspreken. 

 

Fokko Spoelstra vraagt naar de interne taakverdeling in het bestuur. Rita staat nu genoemd als 

voorzitter, maar volgens hem is zij waarnemend voorzitter. 

Rita bevestigt dat zij waarnemend voorzitter is en stelt voor om dat ook zo te noemen in het stuk. De 

vergadering stemt hiermee in. 

 

De waarnemend voorzitter sluit de vergadering. 

 

 


