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Verslag Gewestelijke ledenvergadering PvdA Limburg d.d. 26 oktober  te Maasbracht. 

Bert Kannegieter is voorzitter in verband met de afwezigheid van Marcel Kleinen. Hij heet eenieder 

welkom. 

Mededelingen 

Jan Segerink kan zijn bestuurslidmaatschap meer combineren met zijn werk. Aletta Berghorst is 

bereid gevonden hem te vervangen in het Gewestbestuur; volgende vergadering wordt hiervoor een  

concreet voorstel voorgelegd. Daarnaast komt er een nieuwe vertegenwoordiger voor de JS. Bert 

Kannegieter is waarnemer voor de Westelijke Mijnstreek maar doet een oproep aan deze regio om  

iemand voor te dragen. 

Bericht van verhindering:  Marcel Kleinen, Harry Leunessen, Theo Bekema, Monique Quint, Marlies 

Koks, Lia Roefs, Weike Medendorp, Roy Pennings, Bert Kersten, Joost Reinaerts, Manon Fokke. 

Verslag vergadering 22 juni 2013 wordt vastgesteld. 

Politieke actualiteit 

Peter van Dijk 

De provincie begroting is ruim sluitend. In voorjaar is discussie geweest over eventuele inzet van 

Essent gelden. Met Provinciale Staten zijn goede afspraken gemaakt voor welke projecten en onder 

welke voorwaarden dit mag worden ingezet. Daarnaast wordt er gewerkt aan een aantal grotere 

structuurversterkende projecten als Kennisas, ontwikkeling van de campussen e.d.. 

Jeugdzorg  

Op een opmerking uit de zaal dat gemeenten overvraagd zijn ten aanzien van de transitie en 

daarnaast belast worden met een grote bezuinigingsoperatie, geeft Peter aan dat de provincie alles 

op alles wil zetten om de  decentralisatie van de jeugdzorg en die van de WMO en AWBZ goed te 

laten landen bij de gemeenten en instellingen en met de verschillende partijen de kanteling van het 

sociale domein goed vorm te geven. Daartoe is op initiatief van onze fractie bij de voorjaarsnota de 

motie structuurversterking sociaal domein (motie 365) opgesteld met als doel in kaart te brengen 

wat de transitie inhoudt en concrete voorstellen te leveren voor een optimale begeleiding.  

Cofinanciering gemeenten voor gebiedsontwikkeling 

Gebiedsontwikkeling 50/50 regeling; regiofondsen worden einde dit jaar afgerond en de regels los 

gelaten. Nieuwe wijze van werken is per project/gebied de cofinanciering te bepalen (ook met 

andere partijen). 

Gevraagd wordt of voor het personeel werkzaam in de diverse geledingen van de jeugdzorg op een 

goede manier de overgang kan worden geregeld naar de nieuwe taken in en na de transitie. 

Peter:  de vraag is hoe straks uit het aanbod aan voorzieningen ingekocht gaat worden door de 

gemeenten, dat vormt het nu de grootste onzekerheid. De provinciale ambtelijke ondersteuning zal 

na 2015 ook nog nodig zijn, maar het zou ook kunnen dat die expertise wordt aangetrokken door 

gemeenten voor de uitvoering van hun jeugdbeleid. Belangrijkste is de komende maanden meer 

inzicht te krijgen in de kans van slagen van de transitie. De nieuwe Jeugdwet is aangenomen. Er is 

nog veel onduidelijkheid over het financiële kader en er wordt landelijke 15%  bezuinigd. Tegen die 
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achtergrond is de gemeentes nu gevraagd om een plan wat ze in 2015 willen inkopen. Daaruit zal 

blijken dat sommige gemeenten te weinig middelen hebben om de nu beschikbare  zorg in te kopen. 

Er zijn momenteel gesprekken met gemeenten en instellingen voor een goede begeleiding van de 

transitie. Provinciale Staten volgen dit proces nauwkeurig. 

Hans Bosch  

Het is geen probleem is de begroting van de provincie sluitend te krijgen. Begin van deze 

statenperiode is er een coalitie gevormd die 240 miljoen aan extra middelen heeft vrijgemaakt om 

beleid te ontwikkelen. Daarna is er 30 miljoen aan toegevoegd. Door de nieuwe coalitie is er weer 30 

miljoen aan toegevoegd en vervolgens is bij de voorjaarsnota geconstateerd dat er te weinig geld zijn 

zou zijn om alle plannen te realiseren. Investeringen voor grote projecten bijvoorbeeld de Kennisas 

zullen mogelijk gefinancierd worden vanuit de Essent gelden. Er zijn wel duidelijke afspraken 

gemaakt over de voorwaarden van besteding die gelden. 

We mogen concluderen dat er in een begroting ligt waar we als PvdA tevreden mee zijn; er wordt 

fors geïnvesteerd in zaken die wij wenselijk vinden. Nog even over de vraag over de cofinanciering. Er 

is gisterochtend een woonontbijt geweest over de transitie van de woningmarkt en de belangrijkste 

constatering is dat we ‘toekomstvast’ moeten bouwen. Er is geld genoeg maar nog een gebrek aan 

goede(structurele) ideeën. Hans daagt iedereen uit om hier in mee te denken. 

Bert Kannegieter dankt voor de terugkoppeling. 

De vergadering  is het geheel eens met het voorliggende profiel scouts voor de provinciale 

scoutingcommissie PvdA Limburg. De voorzitter dankt de samenstellers Lynn Rulkens, Diana Roeten 

Harry Leunissen. 

Thema Sport en Ruimte 

Lars Kockelkoren nodigt Seddik Ghoule uit om de aftrap te geven voor de bijeenkomst over sport en 

ruimte. Binnenkort is over dit onderwerp discussie en de staten en hij hoopt de inbreng van vandaag 

mee te kunnen nemen. Seddik geeft vervolgens het woord aan Jacques Opgenoord van het Huis van 

de Sport. Hij geeft een presentatie waarbij hij zich heeft gericht op het kader van de provincie. 

Rode draad is hoe gaan we vanuit de verschillende verantwoordelijkheden landelijk, provinciaal en 

gemeente, om met Sport en Ruimte. 

Opmerkingen en vragen uit de zaal: 

 In hoeverre ondersteunt het Huis voor de Sport de samenwerking tussen onderwijs en 

verenigingsleven? Het Huis voor de Sport helpt gemeenten beleid te maken om de koppeling 

te maken tussen onderwijs en sport, o.a. door de buurtsportcoach. Van belang zijn scholen 

want op de scholen bereik je elk kind. Daarbij wordt ook gekeken of kinderen contributie 

kunnen betalen (vangnetconstructie Jeugdsportfonds). 

 Regio Venlo een stuk verder dan de rest van Limburg, er is een samenwerkingsverband dat 

wel eens Huis voor de sport van Noord-Limburg genoemd wordt. De Westelijke Mijnstreek is 

ook op de goede weg. Het is prima om zaken regionaal op te pakken. Dat is de toekomst. 

 Het zou niet eerlijk zijn alles aan krimp te wijten. Het is geen probleem als mensen een paar 

kilometer verder naar een accommodatie moeten. Emotionele overwegingen zijn heel sterk. 
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Kwaliteit en continuïteit is van belang voor mensen en dan zijn mensen best bereid om te 

rijden. 

 Het is ook van zinvol goed te kijken naar ouderen, zeker nu blijkt hoe belangrijk het is dat 

oudere mensen blijven bewegen. Ook speelt het eenzaamheidsaspect.  Maar ouderen 

moeten vaak actief benaderd worden.  

 Wordt er voor bepaalde voorzieningen ook euregionaal gekeken? Voorzieningen die op of 

over de grens zijn of worden gebouwd zullen we in de toekomst ook in de discussie moeten 

betrekken. Het vraagt tijd, de consument is verder dan de overheid. Voorbeeld schaatsbaan 

net over de grens in Venlo. Breng de behoeften en voorzieningen in de regio in kaart , ook 

over de grens en stem dat af met de accommodaties in de regio.  

 Het is bij het ontwikkelen van beleid  van belang een combinatie te maken met 

bereikbaarheid. Zodat mensen ook goed ter plaatse kunnen komen. 

Seddik dankt Jack Opgenoord voor de uitgebreide presentatie.  

Vervolgens presenteert hij een aantal stellingen waarop de aanwezigen reageren. 

1. Om een accommodatie overeind te houden hebben we jaarlijkse zo’n 100.000 euro nodig. 

Op ’t  moment dat een vereniging 100 leden heeft kost dat 1000 euro per lid. 

Accommodaties moeten proberen de kosten zo laag mogelijk te houden anders wordt het 

een last voor de samenleving. 

We moeten zorgen dat het sporten zoveel als mogelijk gestimuleerd wordt 

(gedragsbeïnvloeding; meer leden/ structureel sporten) dan gaan de kosten vanzelf 

omlaag. Sporten is niet alleen een kostenpost maar een investering in de samenleving. 

Door een goed benutten van de accommodatie kun je zorgen voor een zo hoog mogelijk 

rendement . Ook is het belangrijk regionaal te kijken, dat gemeenten niet alleen kijken 

waar een sportveld gelegen is maar vooral wie daar gebruik van (kunnen) maken. 

Het is een taak voor gemeenten maar ook voor verenigingen en clubs. (De hardlopers 

kunnen ook gebruik maken van de accommodatie en er samen een drankje nuttigen 

bijvoorbeeld). De kantine is veelal een gemeenschapsvoorziening. En er moeten ook 

genoeg plekken zijn waar je kunt hardlopen of mountainbiken. Sommige solitaire 

sportterreinen waarop een fikse kostenpost rust, moeten uit het oogpunt van kosten 

worden samengevoegd (stapsgewijs). In regionaal  opzicht is veelal maatwerk 

noodzakelijk;  als een klein dorp beschikt over een sterke sportclub, dan moet dat 

mogelijk zijn. Vaak ontbreekt het bij verenigingen aan kader.  Zouden gemeenten meer 

in moeten investeren.   

Wat zou de provincie kunnen bijdragen? Lars: 

a.  bij gemeente overstijgende sporten samen met het Huis voor de Sport kijken hoe 

partijen bij elkaar gebracht en gefaciliteerd kunnen worden (procesbegeleiding) 

b. Infrastructurele oplossingen voor een goede bereikbaarheid. Investeren of 

cofinanciering. 

c. Als een gemeente aanklopt voor subsidie dan moet de provincie goed kijken of dat 

past in de visie ten aanzien van sport en ruimte. Geen zaken subsidiëren die niet 

toekomstbestendig zijn. Kansen voor gemeenten provincie-breed in kaart brengen.   

 

Ook kan de provincie stimuleren dat het Huis voor de Sport met elke gemeente op basis 

van maatwerk bekijkt dat een goed beleid wordt ontwikkeld én uitgevoerd. 
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Er zijn gemeenten (bijv. Nuth) die graag willen dat schoolkinderen meer gaan sporten 

maar er zijn te weinig financiële middelen. Ook daar kan de provincie wellicht een rol 

spelen. (bijv. verbanden leggen met gezondheid/obesitas e.d.) Dat gebeurt al volgens 

gedeputeerde Peter (agenda gezondheid en zorg). Bevorderen van sport bij kinderen/ in 

vroeg stadium programma’s ontwikkelen op school zit in de uitwerkingsfase. Kader is er, 

wachten is op concrete initiatieven. 

 

2. Hoe krijgen we de accommodaties optimaal  benut? Nu worden gebouwen en 

sportvelden beperkt benut. Multifunctionele accommodaties zijn de oplossing en 

clustering is noodzaak. Noodzaak om te gaan clusteren, (voorbeeld sportclubs en 

Bisschoppelijk College Weert gebruiken sporthal samen) . Je zou bijvoorbeeld een 

kantine kunnen hebben met een muntensysteem voor elke vereniging. Voor gemeenten 

is het heel belangrijk dat er voldoende rendement is. Hoe kunnen we de toekomst 

kantines op peil houden? In de toekomst wordt mogelijk een alcoholverbod ingesteld en 

dan zal het heel moeilijk worden voor de kantines. Die inkomstenbron gaat wegvallen. 

Clustering moet wel gedragen worden door de verenigingen anders werkt het niet. Dat 

vraagt tijd. Die processen moeten ook goed begeleid worden. In koplopers investeren; 

goede voorbeelden werken. Voor veel verenigingen is de kantine sluitpost; die 

opbrengsten worden gebruikt om de posten sluitend te maken, daarom houden veel 

verenigingen vast aan hun eigen kantine. En daarnaast is er de sociale functie. Maar er 

zijn ook verenigingen die op een andere creatieve manier de broek omhoog kunnen 

houden. Maar ook bij multifunctionele ruimten kunnen er goede afspraken worden 

gemaakt tussen de verschillende verenigingen over de inkomsten. 

 

3. Hoe gaan we slim om met dit thema bij de verkiezingen en om beleid te ontwikkelen dat 

toekomstvast is zodat we over langere tijd nog steeds goede voorzieningen hebben. 

Het is goed om ook in campagnetijd op het belang van goede voorzieningen  te wijzen, 

ook als goede tijdsbesteding voor de jeugd. Een positief, realistisch maar eerlijk verhaal 

vertellen.  En ook uitleggen hoe de situatie lokaal en regionaal is, met inachtneming van 

toegankelijkheid en bereidbaarheid, zodat de mensen het  begrijpen. 

 

Bert Kannegieter geeft tenslotte het woord aan Selçuk Öztürk. Hij licht toe dat de coalitie – bij het 

ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer – partners heeft gezocht voor een akkoord. De 

leden geven  aan moeite te hebben met de bezuinigingen die voorliggen. De 

bezuinigingsmaatregelen  en discussie over het strafbaar stellen van illegalen worden door de 

mensen niet begrepen; het wordt op die manier een enorm karwei om campagne te gaan voeren 

voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de kinderbijslag en de Wajong maatregelen worden 

genoemd als thema’s met grote impact. Er zijn ernstige zorgen over het image van de PvdA als 

sociale volkspartij. Kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen en actieve leden kunnen zich 

veelal niet vinden in het gevoerde beleid. Selçuk geeft aan dat hij al eerder soortgelijke signalen in de 

fractie heeft afgegeven en raadt de gewestelijke ledenvergadering aan deze ook neer te leggen bij de 

Tweede Kamerfractie.  

Dat willen de aanwezigen doen. Het zou ook mooi zijn als de Kamerfractie kan aangeven welke goede 

punten wel zijn binnen gehaald, zodat er straks op straat ook successen kunnen worden verteld. De 

partij is op een negatieve manier in de media en dat kan onvoldoende goed worden gemaakt door 
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hetgeen lokaal of regionaal wordt bereikt. Het zou goed zijn als campagnevoerders straks op een 

positieve manier kunnen overbrengen wat door de partij is bereikt.  

Afgesproken wordt dit signaal door te geven aan de Tweede Kamerfractie en het partijbestuur.  

Sluiting  

Bert Kannegieter dankt alle sprekers en aanwezigen voor hun inbreng. Hij sluit de vergadering. Lars 

Kockelkoren overhandigt aan Jack Opgenoord en Seddik Ghoule een boeket bloemen. 


