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Verslag van de ledenvergadering van het PvdA-gewest Gelderland op 1 juni  2019 

Locatie: Parkstaete, Velp 

 

Aanwezig: 48 leden, zie presentielijst 

Afmeldingen: Rene Isselman, Frits Hendriks, Pieter Meijer, Hugo Visscher, Peter Bollen, Jan Albert 

Kram, Christiaan Zevenbergen, Riet Beuker, Joke van Roosmalen, Doris Goosen, Jean Eigeman, Simon 

Putman 

 

1. Opening 

Voorzitter Rita Weeda heet de aanwezigen van harte welkom. 

We hebben wat te vieren vandaag, want we zitten in het college van GS, maar we zijn bovendien de 

grootste partij geworden bij de Europese verkiezingen. 

Voorstel is om geen pauze te houden, zodat de vergaderduur beperkt kan blijven. 

 

2. Agenda  

Op verzoek van Jan Winkels wordt het agendapunt Terugblik op Eerste Kamerverkiezingen 

toegevoegd na punt 4. 

 

3. Mededelingen 

Er zijn afmeldingen ontvangen van de hierboven genoemde personen. 

 

4. Vaststellen verslag van 23 maart 2019 

Jan Winkels wil aan zijn pleidooi voor structurele inzet de verduidelijking toegevoegd zien dat we die 

inzet niet alleen tijdens campagnes, maar doorlopend leveren. 

Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het 

verslag. 

 

5. Terugblik Europese verkiezingen 23 mei 2019 

Mark Lauriks, nummer 12 op de PvdA-lijst, vertelt over de campagne. 

Het is een energieke, vrolijke campagne geweest en dat is aangeslagen. 

André Menting: er komt nu een periode aan van ledenwerven. Komt daar nog landelijke 

ondersteuning voor, bijvoorbeeld in de vorm van cadeaulidmaatschappen? Mark zal het aankaarten 

bij het PB, maar wijst erop dat gratis lidmaatschappen op zich niet mogen vanwege de aan het aantal 

leden gekoppelde financiering van politieke partijen. Rita verwacht dat er wel ondersteuning voor 

acties gaat komen. 

Jan Winkels pleit ervoor om aansluiting te blijven zoeken bij de vakbonden.  

 

5a: Terugblik op Eerste Kamerverkiezingen 

Esther-Mirjam Sent doet verslag. De PvdA heeft het ion de oppositierol niet slecht gedaan. Zo 

hebben we 3 wetsvoorstellen tegengehouden, op het gebied van zorgverzekeringen, rente op 

studieleningen en privatisering van het gokwezen. 

De PvdA heeft 6 zetels gekregen. Dat is teleurstellend omdat de coalitie de PvdA een restzetel heeft 

ontnomen door tactisch stemmen. 

We verheugen ons niettemin erg op de nieuwe fractie en we gaan met veel energie van start. 

 

6. Coalitievorming PS 

Peter Kerris en Fokko Spoelstra, leden van het onderhandelingsteam, geven een gezamenlijke 

toelichting op de onderhandelingen. 

Het coalitieakkoord is niet alleen het product van de vijf coalitiepartijen plus de SGP, maar ook van 

de ambtelijke ondersteuning. 
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Op 22 maart was de eerste bijeenkomst van de partijen, waarbij op voorstel van Jan Markink werd 

besloten om een informateur te benoemen. Dat werd Mark Bouwmans. 

Forum viel al snel af omdat ze totaal andere ideeën hadden over klimaatbeleid dan de overige 

partijen. Er waren verschillende complicaties, waaronder de noodzaak om met minstens vijf partijen 

samen te gaan werken. Een andere complicatie was het ongevraagde advies van Bouwmans om 7 

gedeputeerden aan te stellen en dan de VVD en het CDA twee gedeputeerden toe te wijzen. Na veel 

discussie is besloten om de SGP als gedoogpartner mee te nemen en hen geen gedeputeerde toe te 

wijzen. 

Inhoudelijk werd er gewerkt met duo’s van uitersten. Zo heeft Peter samen met Jan Markink de 

paragraaf over wonen geschreven. De idee daarachter was dat je op die manier de spanningen 

vooraf al zoveel mogelijk wegneemt. Dat werkte niet altijd: over landbouw en mobiliteit bleven er 

spanningen en daar moest stevig over worden doorgesproken. 

Op 20 mei waren de zes partijen er inhoudelijk uit, maar nog zonder financieel plaatje. Iedere partij 

heeft opgeschreven welk bedrag men per thema wilde uittrekken. Die aanpak werkte goed en leidde 

snel tot en financiële paragraaf. 

Bij de portefeuilleverdeling was een uitgangspunt dat iedere partij zowel zoet als zuur in de 

portefeuille moest hebben. Bij  vier partijen was dat het geval, bij GL nog niet. Zij kregen daarom de 

portefeuille Milieu toegewezen, met een aantal voor GL lastige dossiers. 

 

Fokko vult aan: als we niet hard hadden onderhandeld was het CDA er met een tweede 

gedeputeerde uit gekomen.  

Er komt een portefeuille vrijheid en inclusiviteit op aandringen van de PvdA. De CU kreeg deze 

toegewezen. 

Het uiteindelijke resultaat sluit goed aan bij het verkiezingsprogramma. Daarnaast is de sfeer in de 

coalitie steeds verder verbeterd en die is nu prima. 

 

Vragen en opmerkingen 

Daan Russing (Buren): er is altijd te mopperen over akkoorden, maar we doen mee en dat is 

belangrijk. Complimenten voor het resultaat. Minpunt is dat de samenstelling van GS weinig 

diversiteit qua gender vertoont. Wel is een pluspunt dat we nu een gedeputeerde op sneakers 

krijgen. En omdat hij ook vader is, overhandigt Daan hem een paar sneakers voor zijn baby. 

 

Jan Winkels: we zullen wel kritiek krijgen dat het FvD buiten de coalitie is gehouden, maar laat het 

van je afglijden. De portefeuille die Peter heeft gekregen is uitermate belangrijk voor Gelderland. 

Inspiratiebijeenkomst was een goed initiatief. 

Fokko reageert op Jans opmerking over de inspiratiebijeenkomst. Die was een succes en zal in de 

toekomst herhaald worden, niet alleen in de fase van de coalitievorming maar ook tussentijds. 

 

De vergadering stemt in met het coalitieakkoord. 

 

Rita vraagt applaus voor het werk van de twee onderhandelaars en overhandigt hen een boeket rode 

rozen.  

Er is een komende gedeputeerde en dus ook een vertrekkende. Josan Meijers wordt naar voren 

gevraagd, waar zij wordt toegesproken door Peter Kerris namens de fractie en Rita Weeda namens 

het gewestelijk bestuur. Ook zij ontvangt een bos rode rozen. 

Josan bedankt de sprekers en degenen in de zaal met wie zij de afgelopen twaalf jaar heeft 

samengewerkt.  

Na de zomer gaan we uitgebreid afscheid van haar nemen met een symposium in Bronbeek. 
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7. Coalitievorming Waterschap Rivierenland 

Rita Weeda wijst op het lastige tijdpad van de onderhandelingen bij de drie Waterschappen. Het was 

daardoor niet mogelijk om het bestuursakkoord voor Rivierenland aan de leden voor te leggen. Zij 

vraagt de vergadering om de goedkeuring van bestuursakkoorden in volgende gevallen aan het 

Gewestelijk Bestuur te delegeren als deze agendatechnisch niet direct aan de leden kunnen worden 

voorgelegd. 

 

Henk van ’t Pad stelt zich voor. Hij woont niet in Gelderland maar in Utrecht en komt nu voor het 

eerst in de Gelderse gewestelijke vergadering. Hij heeft inmiddels vier jaar ervaring in het Algemeen 

bestuur van het waterschap. 

De informateur voor het Waterschap Rivierenland werd Harm Jan van Schaik, burgemeester van 

Harderwijk. Opdracht was om de haalbaarheid van een breed gedragen bestuursakkoord te 

onderzoeken.  

Hij kwam ook met een ongevraagd advies: er moeten vijf heemraden komen uit VVD, CDA, Pvda en 

Water Natuurlijk komen. Maar er moest dan een vijfde partij bij en daarvoor is een 

sollicitatieprocedure gestart, waarop alle resterende partijen konen intekenen. De voorkeur ging 

uiteindelijk uit naar CU.  

Het bestuursakkoord werd uiteindelijk niet onderschreven door 50+ en Partij voor de Dieren. 

Laatstgenoemde partij had daar inhoudelijke redenen voor (o.a. muskusrattenbestrijding), van 50+ 

bleven die onduidelijk. 

Henk van ’t Pad wordt heemraad en krijgt de portefeuille Waterketen. 

Cor van den Berg vult hierop aan de Henk de enige heemraad is die met algemene stemmen is 

gekozen. 

Berend Metz heeft een vraag over het kwijtscheldingsbeleid. De formulering is onduidelijk, staat er 

nu dat het beleid wordt voortgezet? Niet helemaal, er is afgesproken dat de financiering van het 

kwijtscheldingsbeleid wordt aangepast. Ingezetenen gaan daar alle kosten voor betalen en niet meer 

de bedrijven. 

Berend is bang dat hierdoor het kwijtscheldingsbeleid als te duur voor de ingezetenen beschouwd 

gaat worden. Henk deelt die angst niet, want ook CDA, CU en 50+ zijn voorstander van het 

kwijtscheldingsbeleid. 

Jan Winkels vraagt om meer publiciteit te zoeken voor het goede werk dat de PvdA in de 

Waterschappen doet. Henk is het hier roerend mee eens en laat zich graag uitnodigen in 

afdelingsvergaderingen om hierover te vertellen 

 

7. Verslag coalitievorming Waterschap Rijn IJssel 

Anna-Lena Penninx: 

De PvdA had hier een mooie uitslag, van 3 naar 4 zetels. Het was echter vanaf het begin duidelijk dat 

de drie coalitiepartijen met elkaar door wilden. Breekpunt werd dat het CDA absoluut een vijfde 

heemraad wilde. De PvdA heeft wel actief meegewerkt aan het bestuursakkoord. Er werd een aantal 

punten die de PvdA aandroeg, in het akkoord opgenomen, maar die werden zo vaag geformuleerd 

dat de PvdA tegen het bestuursakkoord heeft gestemd. 

Stresstesten: in een aantal gemeenten wordt getest voor welke overlast en calamiteiten waar de 

gemeente gevoelig is, bijvoorbeeld wateroverlast. 

 

8. Verslag coalitievorming Waterschap Vallei Veluwe 

Mathilde Maijer licht de gang van zaken toe. Er is nog steeds geen bestuursakkoord, dus zij kan het 

kort houden. 

De PvdA ging ondanks een redelijke uitslag een zetel achteruit. De meeste partijen hebben nu twee 

of drie zetels, er zijn daardoor zeven partijen nodig om een coalitie te vormen. 

Er zijn heemraden gekomen van de VVD, Water Natuurlijk, CDA en Bedrijven. 
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De VVD-heemraad is hartstikke groen, maar zij is aangeklaagd door de oude PvdA-fractie. Dat feit 

alleen al maakt een heemraadschap voor de PvdA onhaalbaar. De huidige fractie werkt aan herstel 

van het onderlinge vertrouwen. 

 

9. Rondvraag 
Jan Winkels brengt de volgende punten in: 
1. ING-aandeelhoudersvergadering 
Op dinsdag 23 April 2019 was in Amsterdam de aandeelhoudersvergadering van de ING-bank. Jan 
Winkels bracht als één van de ongeveer 20 sprekers de volgende kritische noten in: 

• De ING-bank is niet klantvriendelijk. De bank wordt gevraagd klantenraden in te stellen, zodat 
klanten hun ervaringen in kunnen brengen in overleg met het management van de bank. 

• De ING-bank zou na de witwasaffaire een gebaar kunnen maken naar de klanten. 

• De salarisverhoging van de directeur met 50% wordt afgewezen. 
 
Naast politieke activiteiten is het voor een politieke partij die gelijkheid, solidariteit en sociale 
rechtvaardigheid nastreeft, ook belangrijk maatschappelijke activiteiten te ontwikkelen en de 
samenleving te veranderen. 
 
2. Ontwikkeling democratie op afstand bij gemeenten. 
Gemeenten vormen regionaal omgevingsdiensten, regionale sociale diensten en cultuurbedrijven. Het 
toezicht op de uitvoering dreigt daardoor te verdwijnen c.q. minder zichtbaar te worden b.v. Laborijn 
in Doetinchem. Problemen worden ontkend, terwijl de klachten over Laborijn erg groot zijn en er zelfs 
Tweede Kamervragen gesteld zijn. Een lokale uitvoeringsorganisatie op afstand vergroot de afstand 
naar de klant en het zicht van de politiek op de uitvoering wordt afstandelijk en minder helder. 
Voorkomen is beter dan achteraf herstellen. 
 
3. Werkgroepen zorg 
Als deelnemer aan een werkgroep sociaaleconomische gezondheidsverschillen stelt de Partij van de 
Arbeid met Groen Links een landelijk manifest op en vraagt aandacht voor dit onderwerp. 
Als deelnemer van een werkgroep zorg binnen de Partij van de Arbeid werk ik mee aan notities voor 
het landelijk verkiezingsprogramma. 
 
4. Duitsland 
De SPD heeft bij de Europese verkiezingen een grote nederlaag geleden en is gezakt van 27,8 % naar 
15,6%. Binnen de SPD neemt de druk op de voorzitter Andrea Nahles toe (Zondag 2 Juni 2019 is Andrea 
Nahles afgetreden als partijvoorzitter en fractievoorzitter) en ook de deelname aan de GROKO-
regering wordt kritisch bezien.  Ook binnen de SPD klinken geluiden om meer groen te worden. 
 
Voor het einde van 2019 dient de regering een herziening van de grondbelasting Door te voeren, 
omdat gemeenten anders 14,8 Miljard Euro minder inkomsten krijgen. 

 

Siebren Buist: 

Op de gewestelijke vergaderingen staat het reilen en zeilen van de Statenfractie vast op de agenda. 

Het zou goed zijn als de Waterschappen ook regelmatig op de agenda komen. 

Rita: de mogelijkheid is er, want bij het punt Politieke actualiteit kunnen ook Waterschappen hun 

informatie kwijt. Maar misschien moeten we dat nog wat uitnodigender voor de Waterschappen 

formuleren.     

 

Rita Weeda sluit de vergadering om exact 12 uur. 

 

 


