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Voorwoord 

 
Het gewestelijk bestuur bestaat op het moment van verschijnen van dit werkplan uit 11 
leden, te weten: 
Marcel Kleinen, voorzitter 
Bert Kannegieter, plaatsvervangend voorzitter  
Theo Bekema, penningmeester 
Sjef Tilmans, secretaris 
Wiel Eggen, plaatsvervangend secretaris 
Diana Roeten 
Harry Leunessen 
Lynn Rulkens 
Annelous Hovens 
Aleida  Berghorst 

    
De fractievoorzitter of haar plaatsvervanger van Provinciale Staten wordt uitgenodigd 
voor de vergadering van het gewestelijk bestuur. 

 
Voor ondersteuning en het notuleren van de gewestelijke ledenvergaderingen zorgt Marice 
van Loo.  

 
De website van het gewest Limburg van de PvdA wordt door Lynn Rulkens van het 
gewestelijk bestuur en Marice van Loo beheerd. Sjef Tilmans en Marice van Loo 
verzorgen de communicatie met de leden via mailing. 
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De  prioriteiten voor 2014: 

 
• De voorbereiding en ondersteuning van de verkiezingen in 2014 en 2015. 
• Het bevorderen van de samenhang binnen het gewest. 
• Het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden. 
• Implementatie ‘Regionaal Scouting & Selectieplan’ 

 
De activiteiten voor 2014 en volgende jaren moeten uiteraard passen binnen het financiële 
kaders en beschikbare middelen. 

 
 
De voorbereiding en ondersteuning van de verkiezingen in 2014 en 2015: 

 
• Indien nodig en gewenst worden met de afdelingen afspraken gemaakt over 

ondersteuning en coördinatie van de campagnes voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt de mogelijkheid onderzocht tot het inde 
lucht brengen van een besloten website (Cloud) voor de uitwisseling van 
campagneplannen. 

• In het kader van de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei 2014 
wordt als onderdeel van een gewestelijke vergadering een debat over “Europa” 
georganiseerd. Met de afdelingen wordt bekeken hoe aangesloten kan worden 
bij de landelijke campagne. 

• Ter voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015 en de 
Waterschapverkiezingen, die op dezelfde dag worden gehouden: 

o Het vaststellen door de gewestelijke ledenvergadering van een 
draaiboek waarin de kandidaatstellingsprocedures en de procedures 
voor de totstandkoming van het verkiezingsprogramma’s worden 
vastgelegd. 

o De uitvoering van de in het draaiboek vastgelegde procedures. 
o Het in samenwerking met de afdelingen scouten van geschikte 

kandidaten door de 
o Scoutingscommissie. 
o Voorbereiding van de verkiezingscampagnes. 

 
 
Het bevorderen van de samenhang binnen het gewest: 

 
• Drie maal per jaar een overleg met de voorzitters van alle afdelingen voor het 

uitwisselen van goede en slechte ervaringen aangaande afdelingsactiviteiten en 
voor het bespreken van onderwerpen waar coördinatie tussen gewest en afdelingen, 
of tussen afdelingen, gewenst is.  

• De Statenfractie en het Gewestelijk bestuur overleggen tweemaal jaarlijks met 
elkaar over de voortgang van de politiek agenda. 

• Limburgse bewindslieden, 1ste en 2de Kamerleden, gedeputeerden en statenleden 
ondersteunen de zoveel mogelijk de activiteiten van het Gewestelijk Bestuur. O.a. 
door hun aanwezigheid op de gewestelijke vergaderingen. 

• Voorbereiding van landelijke congressen met de congresafgevaardigden  
• Indien gewenst de aanwezigheid van gewestelijk bestuursleden bij 

afdelingsvergaderingen. 
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Het uitvoeren van de reguliere taken 
 

• Het opstellen van de begroting voor 2015, binnen het kader van een financieel plan 
voor de periode 2014-2015, waarbij rekening gehouden wordt met reserveringen voor 
de campagnes voor provinciale staten, het waterschap, de Tweede Kamer en het 
Europees parlement. 

• Het opstellen van het werkplan 2015 
• Het opstellen van het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013. 
• Het tenminste tweemaal houden van een gewestelijke ledenvergadering voor het 

bespreken van huishoudelijke zaken als werkplan en begroting, jaarverslagen en 
jaarrekening, en rapportages van PS-fractie. Wanneer de politieke actualiteit 
daartoe aanleiding geeft, worden landelijke of provinciale thema’s alsmede 
verenigingszaken geagendeerd. Voor 2014 worden o.a. de volgende thema’s 
geagendeerd ( onder voorbehoud)  

o AWBZ 
o Jeugdzorg 
o Woningmarkt 

• Communicatie met de leden en buitenwacht door middel van de website van het 
gewest 

• Communicatie met de leden middels e-mail 
• Het vertegenwoordigen van het gewest in landelijke overlegvormen, zoals de 

Verenigingsraad, het informeel overleg gewestelijke voorzitters, centrum lokaal 
bestuur, politieke ledenraad, en congres 

• Het bijwonen van de vergaderingen van de PS-fractie. 
Het houden van voortgangsgesprekken met de leden van de PS-fractie en met de 
gedeputeerden. 

• Indien gewenst: het ondersteunen van afdelingen. 
 

 
Implementatie Regionaal scouting & selectieplan. 
 
De gewestelijke ledenvergadering van de PvdA in Limburg heeft op 22 juni 2013 met de 
vaststelling van het ‘Regionaal Scouting & Selectieplan’ gekozen voor een meer 
structurele aanpak van de scouting, selectie en begeleiding van PvdA-talent in de 
provincie Limburg. Ter uitvoering van dit plan wordt een gewestelijk team van scouts 
opgezet, verdeeld over vijf regio’s: Maastricht-Heuvelland, Parkstad, de Westelijke 
Mijnstreek, Midden-Limburg en Noord-Limburg. Samen met een regio-onafhankelijke 
voorzitter vormen de vijf scouts de provinciale scoutingcommissie. Voorafgaand aan de 
samenstelling van deze commissie is door de gewestelijke vergadering een profielschets 
voor de leden van de provinciale scoutingcommissie vastgesteld. In 2014 zullen de 
volgende stappen in het kader van het Regionaal scouting & selectieplan worden 
uitgevoerd. 

 
• Werving en selectie scouts 
• Installatie scoutingcommisie  
• Periodiek overleg tussen Gewestelijk bestuur en Scouts  
• Opleidingsplan vaststellen voor talenten. 
• Plan van aanpak voor permanente campagne. 


