
Verslag ledenvergadering PvdA gewest Limburg d.d. 13 april 2013 te Roermond 
 
Aanwezig: leden gewestbestuur, gewestleden (zie presentielijst), A. van Rixtel (verslag) 
 
 
1.     Opening door de voorzitter 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de gewestvergadering. 
 
2.     Mededelingen 
Website: 
De vergaderstukken zijn, helaas, niet online beschikbaar omdat de website (landelijk) uit de lucht is. Het 
bestuur heeft daarom aan alle leden een mail gestuurd met de mededeling dat eenieder die de stukken 
wilde ontvangen deze per mail kon opvragen. Een algemene mail aan alle leden met deze documenten 
is, om beveiligingsredenen, niet mogelijk.  
Het niet beschikbaar zijn van de website is ook de reden waarom de namen van de 
congresafgevaardigden nog niet daarop staan. De vergadering stelt derhalve voor de secretaris van de 
afdelingen aan te schrijven.  
Hans Liebreghts - Venlo: Er is een denktank opgericht van een groep mensen, binnen en buiten de partij 
voor de aanpak van maatschappelijke problemen. Deze denktank voedt de afdeling met ideeën. 
Binnenkort wordt er een conferentie, voor raadsleden en fractieleden, georganiseerd i.h.k.v. de 
gemeenteraadsverkiezingen. Deze vindt plaats op 8 juni a.s. in Venlo. Een uitnodiging volgt.  
Afmeldingen: bij het bestuur hebben zich afgemeld - Henk Evers, Bert Kersten en Frans Timmermans. 
Peter van Dijk is later.  
Het eerstkomende afdelingsvoorzitteroverleg is op 15 mei. Locatie wordt nog bekend gemaakt. 
Na de vergadering vindt nog de bijeenkomst van de Congresafgevaardigden plaats. 
 
3.     Notulen van de ledenvergadering van 8 december 2012 
Tekstuele opmerkingen: Marlies Koks: op bladzijde 1 wordt gesproken over 5 regio's maar in het 
werkplan staan 4 regio's benoemd. Wat is nu juist? Er bestaat nog steeds discussie of de westelijke 
mijnstreek wel of niet tot midden Limburg behoort.  
Het verslag wordt met inachtneming van bovenstaande vastgesteld met dank aan de notulist.  
 
4.     Aangepast werkplan 
Sjef Tilmans: het werkplan is soberder en minder ambitieus gemaakt door het opnemen van minder 
punten. De prioritering zoals voorgesteld vindt men terug in het werkplan. Het blijft mogelijk om het 
plan tussentijds aan te passen, indien nodig (o.a. naar aanleiding van een voorzittersoverleg).  
Manon Fokke: zij wil graag meewerken en ondersteuning bieden aan gemeenten, o.a. Valkenburg, die 
voornemens zijn niet aan de komende gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Het Gewest zal daar 
op de voorgrond treden en die afdelingen ondersteunen. 
Aleida Berghorst-Maastricht: geeft aan dat afdelingen dringend behoefte hebben aan ondersteuning en 
ledenwerving. Wat is de beste strategie op weg naar de verkiezingen?  
Roy Bouten - Horst a/d Maas: meldt dat er volgende week in de regio een bijeenkomst plaatsvindt 
samen met het gewest over hoe je zelf aan de slag kunt met de komende verkiezingen, daarbij 
gebruikmakend van de "potjes" uit Amsterdam. Uiteraard is het de bedoeling dat regio, gewestbestuur 
en Amsterdam samenwerken maar de afdelingen hebben de regie.   
Sander Gorissen -Kerkrade: vraagt in welke kleine afdelingen er vrijwilligers nodig zijn en hij vindt dat het 
gewestbestuur daar direct bovenop moet zitten. Het gewestbestuur geeft aan dat zij dat samen met de 
voorzitters gaat uitwerken.  
Gerard IJf - Roermond: in week 20 zal de afdeling, en zeer waarschijnlijk ook Roerdalen, in alle 6 dorpen 
canvassen en hij roept hiervoor mensen op, om mee te werken.  
Marlies Koks - Echt-Susteren: In het kader van uitvoering en beleid is het wellicht een idee om vanuit het 
gewestbestuur, regiobestuurders aan te wijzen. Dus voor elke regio een aanspreekpunt in het bestuur. 
Het bestuur zal een verdeling maken. Jan van der Meulen is de regioconsulent vanuit Amsterdam.  
Zodra dat mogelijk is wordt het plan op de website geplaatst. 
 



5.     Jaarrekening 2012 
a.     Toelichting door de penningmeester 
De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2012. In 2011 was de spaarrekening 
leeg (i.v.m. de Statenverkiezingen) en in 2012 staat er € 16.000 op. Dit bedrag is teruggekomen vanuit 
de Statenfractie. Opgemerkt wordt dat een aantal posten heel erg verschillen over de jaren. De reden 
daarvan is dat het Gewest gelden voorschiet die later teruggestort worden door de Statenfractie. Deze 
terugstorting kun je dan alleen zichtbaar maken door te boeken op bijdrage. 
Birgit op de Laat - Horst a/d Maas: merkt op dat vorig jaar aan de uitgavenkant zaken niet zo goed 
waren uitgelijnd wat we gingen doen. Wil graag in jaarrekening van volgend jaar zien wat wel is 
opgenomen in de begroting maar niet uitgegeven. 
 
b.     Verslag kascommissie 
De kascommissie doet verslag van de kascontrole. De kascommissie heeft geconstateerd dat vooral de 
reiskostenvergoedingen hoog zijn. Zij roept het bestuur op daar zorgvuldiger mee om te gaan. De 
uitgaven zijn een verdubbeling van vorig jaar. De reden hiervan is dat het bestuur behoorlijk is 
uitgebreid, waardoor er uiteraard meer uitgaven zijn. Er is in de begroting nu meer opgenomen hiervoor 
en daar moet het bestuur zich aan houden.  
 
c.      Decharge penningmeester 
Naar aanleiding van bovenstaande verleent de vergadering de penningmeester decharge. Tevens wordt 
gevraagd om een nieuw lid voor de kascommissie naast Anne Baburek. De heer Khalid Lakhloufi meldt 
zich hierbij aan. Het bestuur dankt Khalid. 
 
6.     Stand van zaken commissie PSR 
De voorzitter begint met te melden dat er veel werk is verzet door de commissie PSR en nodigt de 
bestuursleden Harry Leunessen en Casper Gelderblom uit om a.d.h.v. een presentatie een toelichting te 
geven.  
Het selectieplan en de provinciale scouting zoals dat is gepresenteerd is een voorstel. Deze vergadering 
is bedoeld om de mening van de leden te peilen en om te reageren. Voor de eerstvolgende vergadering 
wordt het concept gemaakt en zal dan door de ledenvergadering worden vastgesteld.  
Het hebben van een scoutingplan is een must. 
Kijkend naar de congresstukken is de werkgroep zeer tevreden met dit plan. We lopen niet langer achter 
de landelijke trend aan, maar nemen het initiatief. 
Casper en Harry lichten toe hoe de scouting en selectie zal verlopen en de profielschets van kandidaten. 
Uitgangspunten zijn: 
- herkenbaarheid 
- zichtbaarheid 
- benaderbaarheid 
- ervaring en kennis 
- commitment aan PvdA standpunten 
- volksvertegenwoordiger 
Roy Pennings-Statenfractie hoopt dat er, in dit model, ruimte is voor nieuwkomers en hij uit zijn 
bezorgdheid over de stelling dat gekozen wordt voor ervaring boven kennis. Casper geeft hierop aan dat 
er niet alleen gezocht wordt naar de "professor" maar naar herkenbaarheid (ervaring) én kennis. Ook zal 
gekeken worden naar relevante ervaring in andere netwerken van potentiële kandidaten. 
 
Er zal een scoutingcommissie worden geformeerd met regionale scouts. 
Deze moeten actief in de partij zijn en een zekere staat van dienst hebben. Samen met een 
onafhankelijke voorzitter, die o.a. de verhoudingen bewaakt, vormen zij de scoutingcommissie. Deze 
commissie fungeert voor de provincie tevens als kandidaatstellingscommissie voor de PS verkiezingen. 
De scouts dienen zich dus ook te committeren voor een lange periode. 
Harry voegt nog toe dat de lat inderdaad hoog gelegd wordt, maar het zijn de gezamenlijke criteria die 
een kandidaat maken. 
Leon Stevelmans-Voerendaal vindt dit eindelijk een poging om iets goeds neer te zetten. 



Erik Geurts-Brunssum is van mening dat e.e.a. niet zwart-wit is in te vullen. De scouts moeten goed 
samenwerken met de afdelingen en de fractie om te kunnen bepalen of de potentiële kandidaten wel 
voldoen aan de criteria. 
Roy Pennings-Statenfractie geeft nog aan dat het beter is op zoek te gaan naar een schaap met 3 poten 
en door ondersteuning en begeleiding in 2 jaar tijd, de overige 2 poten "eraan te breien". Het schaap 
met 5 poten is namelijk zeer moeilijk te vinden. 
 
Ter afsluiting van dit onderwerp meldt de voorzitter dat alle vragen en opmerkingen zullen worden 
meegenomen en besproken in het gewestbestuur waarna het aangepaste voorstel terugkomt in de 
volgende ledenvergadering zodat het kan worden vastgesteld. 
 
7.     Politiek actualiteit 
a.     Provinciaal 
De voorzitter geeft eerst het woord aan fractievoorzitter Weike Medendorp: de fractie is blij met het 
sociaal akkoord en het polderen, zeker als daaruit iets gaat komen. Ze stelt voor dat alle aanwezige 
fractieleden even kort vertellen waarmee zij de afgelopen tijd bezig zijn geweest. 
Roy Pennings: er is pasgeleden een besluit genomen over investering in de Chemelot Campus. Dit is 
nodig omdat er een probleem gerezen is aan de kant van de banken. De banken die zich gecommitteerd 
hebben zitten aan hun top i.v.m. negatief vastgoed. Er wordt geïnvesteerd in een samenwerking tussen 
bedrijven te realiseren waarin ook verankering van arbeidsplaatsen moet komen. De winst die gemaakt 
wordt zal in allereerste instantie terugvloeien naar de provincie. 
Lars Kockelkoren: in de afgelopen maanden is het sportbeleid en beleid maatschappelijke organisaties 
aangenomen. Het visiedocument m.b.t. de accommodaties gaat nog komen. 
Lia Roefs: is druk met de treinagenda. De fractie hoopt op een gewijzigde motie voor de lijn Heerlen-
Aken in de kamer. In de commissievergadering van 24 mei komt de eerste denkrichting over de OV-
agenda aan de orde. Zij hoort graag de mening van de leden van de PvdA hierover. Eind 2014 moet er 
een eindresultaat liggen en de OV-concessie gaat in 2016 in. 
Uit de vergadering komt het verzoek om i.h.k.v. de werkgelegenheid aandacht te blijven vragen voor de 
Avantislijn. 
Birgit Op de Laat-Horst a/d Maas: hoopt op steun van de fractie en gemeente om de mogelijkheden 
m.b.t. doelgroepenvervoer open te houden. 
De eerste contouren m.b.t. de herziening van het POL staan op papier en zijn te vinden op de website 
van de provincie Limburg. Ook daarover ontvangt Lia graag input van de leden. We moeten nu namelijk 
zaken regelen want als wij het niet regelen gebeuren ze niet. Bijvoorbeeld: wat doen we met de 
intensieve veehouderij? 
Peter van Dijk-gedeputeerde: licht onderwerpen uit zijn portefeuille toe. Jeugdzorg: op 1 januari 2015 
wordt de gemeente verantwoordelijk. 
Vastgoed jeugdzorg: is een punt uit het coalitieakkoord. Het streven is om vanuit de provincie om 
jeugdinstellingen te ontlasten van het oude, overtollige vastgoed en ze daardoor ruimte te geven na 
2015 te kunnen investeren in vernieuwingen e.d. Hiervoor is 7,5 miljoen euro uitgetrokken. 
Zorg en Welzijn: zoals Lars al meldde is er een nieuw beleidskader maatschappelijke organisaties 
vastgesteld. Limburg is de enige provincie die blijft investeren in bestaande en nieuwe maatschappelijke 
organisaties. 
Mediabeleid: er zijn plannen om de gelden van de omroepen terug te halen naar het Rijk en bestuurlijk 
de omroepen onder te brengen bij Hilversum. Als provincie is een lobby gestart die wordt gedragen 
door een motie waarin unaniem wordt gepleit voor behoud van het regionaal kanaal. De vergadering 
wordt op de hoogte gehouden van het vervolg. 
Weike Medendorp: weerbaarheid is hoofdthema geworden. Banen die er zijn, behouden. 
Vanuit de gemeenten wil zij graag horen welke projecten er niet doorgaan en/of worden vormgegeven. 



 
b.     Landelijk 
De voorzitter geeft het woord aan de Limburgse Tweede Kamerleden. 
Manon Fokke: Zij heeft als portefeuille: decentraal bestuur en bestuurlijke vernieuwing.  
Op dit moment loopt de discussie over de reden waarom wij willen dat de zorg en de participatiewet 
dichter bij de mensen komt te liggen. Je moet weten welke uitkering iemand krijgt als hij bij de 
gemeente komt. 
Manon wil graag op korte termijn een bijeenkomst plannen samen met de andere Limburgse 
Kamerleden daarover en hoe we de weg bewandelen naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
Ook Manon is blij met het behaalde sociaal akkoord. Niet altijd alles aan de overheid overlaten is winst 
voor de PvdA. Manon geeft ook een compliment aan Lia Roefs voor haar harde werk voor de behoud 
van de lijn Heerlen-Aken. 
Manon zegt: spreek me aan en laten we samen de uitdaging van de gemeenteraadsverkiezingen 
aangaan. Limburg moet rood kleuren. 
Selçuk Öztürk: Hij heeft als portefeuille: regionale economie, KvK en ondernemerschap. Selçuk heeft de 
zorgtour en arbeidstour achter de rug en de komende maanden is de "ondernemer" aan de beurt. Heel 
veel MKB'ers hebben het slecht. 
De nieuwe KvK-wet zorgt ervoor dat veel medewerkers op straat komen te staan en dat het 
hoofdkantoor verhuist naar Eindhoven. Selçuk wil ervoor pleiten dat de KvK in Roermond blijft. 
Hij gelooft in het één op één contact en wil kennis, ervaring en netwerk van jong en oud bij elkaar 
brengen.  
Er dient een maandelijks overleg te komen tussen de TK-leden, de fractie en het gewest zodat we goed 
kunnen blijven schakelen. Ter vergadering wordt hiervoor de 1e maandag van de maand vastgelegd. 
Tijdstip: 17.00 uur 
 
Harry Leunessen gaat in op de brief van Ronald Plasterk en zegt: eindelijk gebeurt er iets. Er zijn 2 sporen 
mogelijk namelijk samenwerken en opschalen/samenvoegen. De gemeenten die kiezen voor het 1e 
spoor zullen zich in financieel opzicht dubbel tegenkomen. De vergadering is verdeeld: kiezen we voor 
een grote provincie en gemeente of voor de burger. Wellicht komt er een moment dat rijksoverheid 
haar verantwoordelijkheid neemt voor de besteding van de overheidsgelden. Hoe gaat de Kamer 
hiermee om? 
Manon Fokke antwoordt: juist daarom is besloten om samen met de VNG een onderzoek te doen. 
Landelijk is er geen enkele mogelijkheid om die 100.000 op te leggen. De wet is namelijk heel duidelijk, 
het moet van onderop komen. Het onderzoek gaat over de budgetten maar de gemeenten moeten 
daarin ook zelf knopen doorhakken. 
 
Rondvraag: 
Koen Maas - Maastricht: heeft zich kandidaat gesteld als afgevaardigde van de PvdA naar de Partij van 
de Europese Sociaaldemocraten (PES). Hij hoopt op steun van de afdelingen en wil de afstand tussen 
Europa en de leden verkleinen. 
Roy Pennings: Bert Kersten presenteert volgende maand de nota Arbeidsmarkt. Deze bevat concrete 
ideeën om mensen aan het werk te helpen. Deze nota is vooral gericht op het oplossen van de 
problemen nu. 
 
Sander Gorissen-Kerkrade: is webmaster van de afdeling en hij stelt voor om stukken via de website van 
de afdeling downloadbaar te maken. Lynn Rulkens (webmaster gewestbestuur) antwoordt dat besloten 
is af te wachten wat landelijk gaat doen en daarna een besluit te nemen hoe e.e.a. te organiseren. 
Marlies Koks-Echt-Susteren: vraagt of de PvdA of provincie actie kunnen ondernemen tegen de invoer 
van het België vignet. In PS is door Jasper Kuntzelaers een motie ingediend om dit niet te willen en in de 
EUregioraad is een motie met die strekking al aangenomen. 
 
Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar 
aanwezigheid en bijdrage aan deze vergadering. 
 


