
Verslag Gewestelijke vergadering van 7  december 2013. 
 

1. De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen voorstellen om andere 
agendapunten toe te voegen.  
 

2. Als speciale gast is Pieter Paul slikker aanwezig die iets vertelt over de campagne 
voor de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen. Campagnes voeren in de regio’s 
is moeilijker dan landelijk. De voornaamste verschillen zijn: 

1) Kiezers hebben andere motieven. 40% van de motieven zijn lokaal 
georiënteerd.  

2) Lokaal wordt er nadrukkelijker strategisch gestemd. Machtsvraag is 
belangrijk. 

3) Lokaal zijn er meer en andere partijen. Lokaal doet de PVV niet mee. 
4) Opkomst is lager. Dit is meestal nadelig voor de PvdA. 

 
Ondanks dat de voorspellingen niet rooskleurig zijn heeft de PvdA het recent in 
Friesland bij tussentijdse verkiezingen erg goed gedaan. Pieter Paul heeft de 
volgende aanbevelingen: 

i. Ondanks alle negatieve publiciteit toch zichtbaar blijven en je niet 
verschuilen. 

ii. Vroeg en goed beginnen.  
iii. Focussen op de echte PvdA kiezers 
iv. Permanente campagne 
v. Creëer een prettige en gezellige “werkomgeving” voor de 

vrijwilligers. 
 

Reacties uit de zaal: 
 
- De kiezer kiest bij de GR vooral op basale waarden en personen. Beleid is niet 

belangrijk. 
- Principiële uitgangspunten kiezen  
- Hoog abstractieniveau 
- Meet en greet met lijsttrekker 
- Mensen die zichtbaar zijn in de samenleving en waarmee men zich kan 

identificeren  zijn belangrijk. Waar mogelijk betrekken bij de campagne. 
- Waarom vraag belangrijker dan hoe en wat. Verwachtingen ten aanzien van 

de kandidaten zijn belangrijker dan de programma-inhoud. 
- Kiezer zoekt de partij die zijn problemen onderkent. 
- Belangrijk dat er niet alleen tijdens de verkiezingen campagne wordt gevoerd. 

De permanente campagne is net zo belangrijk, zo niet nog belangrijker.  
- Wees voorzichtig met kiesverbindingen. Let op imago! 
- Vertrouwen verdien je. Aandacht voor onderwerpen die de kiezer direct 

raken. Denk aan komende ontwikkelingen zorg. 
- Het is vooral een kwestie van hard werken en goede organisatie. 

Gewestbestuur heeft een ondersteunde rol. 



- Er is in de campagne een nadrukkelijke rol voor de campagnestrategen. 
Afdelingen moeten dan wel kenbaar maken dat zijn ondersteuning behoeven. 
Campagnestrategen zullen contact opnemen. 

- Er wordt gevraagd naar een landelijk format voor de permanente campagne. 
Dat is er, maar het is vooral een zaak van duidelijk blijven. Niet over systemen 
praten, maar over mensen.  

 
Verdere afspraken: 
- In januari wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle afdelingen. 
- Materialen kunnen al besteld worden. 
- Daar waar Amsterdam sprekers levert voor de GR verkiezingen verplicht men 

zich tot het organiseren van bijeenkomst voor de Europese verkiezingen. 
 

3. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.  
naar aanleiding van het verslag deelt de voorzitter mee dat de brief aan Samson 
en Spekman is verzonden. 
Manon Fokke antwoord nav de vraag hoe onze leden de dit kabinetsbeleid 
kunnen verdedigen dat de PvdA de scherpe kantjes er af haalt. Tevens adviseert 
zij  hierover niet te negatief naar buiten te berichten. 
Hans Bosch vindt de verdediging niet op orde. Bezuinigingen in de zorg, 
vreemdelingenbeleid en aanschaf JSF zijn moeilijk te verdedigen. Hij vraagt om 
antwoorden die voor de burger begrijpelijk zijn. 
Manon Fokke zegt toe voor duidelijke antwoorden te zorgen. Tevens zal een mail 
van Kannegieter met 10 aandachtspunten worden opgestuurd. 
 

4. Werkplan 2014 
De afdeling Brunssum zegt nog weinig gemerkt te hebben van de ondersteuning 
door het Gewestelijk bestuur. De voorzitter antwoordt dat de afdelingen 
autonoom zijn en altijd kunnen vragen om hulp. Brunssum is van mening dat het 
uitnodigen van sprekers voor de campagne door het gewest moet gebeuren.  
 
Verder zal op korte termijn door het Gewestelijk Bestuur een overleg worden 
georganiseerd voor de congresafgevaardigden.  
 
Het werkplan wordt vervolgens vastgesteld. 
 

5. Begroting 2014 
Naar aanleiding van de begroting maken de afdelingen Wittem en Brunssum een 
opmerking over de – in hun ogen - hoge reiskosten van bestuur. De 
penningmeester licht toe dat dit vooral een gevolg is van de forse uitbreiding van 
het Gewestelijk bestuur.  
De afdeling Brunssum en Heerlen vinden het vreemd dat het campagnegeld voor 
de komende verkiezingen van provinciale staten niet is verantwoord binnen de 
begroting.  De penningmeester en Hans Bosch (PS) lichten toe dat de bijdrage van 
€ 150,- per maand per statenlid en gedeputeerde wordt beheerd door de fractie. 
Op het einde van de zittingsperiode is er een bedrag van circa € 65.000,- 
beschikbaar. Deze handelswijze wordt al sinds jaar en dag gevolgd. De 
verantwoording over de bestede gelden wordt aan de Gewestelijke Vergadering 
tzt. voorgelegd. 



 
Tevens licht de penningmeester toe dat er een bedrag is begroot voor 
ondersteuning van projecten van de Jonge socialisten. 
 
De Vergadering stemt in met begroting en deze wordt vastgesteld. 
 

6. Benoeming Aleida Berghorst tot lid van het Gewestelijk Bestuur. 
De vergadering benoemt Aleida zonder tegenstem. De voorzitter feliciteert haar 
en wenst haar veel succes met deze uitdagende functie. 
 

7. Gemeenteraadsverkiezingen 2014. 
Aangezien dit punt al uitgebreid bij punt 1 is behandeld wordt volstaan met het 
uitwisselingen van adviezen tussen de afdelingen.  
 
Er wordt besloten dat er extra aandacht moet zijn voor de website van de 
afdelingen. Hierover kan contact worden opgenomen met de Lia Roefs en/of 
Marice. De voorzitter meldt nog dat afdeling die problemen hebben met hun 
website zich kunnen wenden bij de webmaster van de partij. Daarnaast is Aleida 
vanuit het Gewestelijk bestuur aanspreekpunt voor vragen inzake de campagne.  
 

8. Europese verkiezingen 
De kandidaatstelling voor de EV is gesloten. Lijsttrekker is Paul Tang. Het 
wachten is nu op een reactie vanuit Maastricht. 
Roy Pennings heeft meegeschreven aan het programma en biedt zich aan voor de 
programmacommissie. 
 
Verder wordt besloten dat er een avond voor de EV wordt georganiseerd. 
 

9. Permanente campagne en scouting. 
Het scoutingsteam is op een lid na compleet. Verwachting  dat in de eerste week 
van januari dit kan worden afgerond. Overwogen wordt om de volgende 
Gewestelijke vergadering te vervroegen in verband met de installatie en start van 
het scoutingteam en de permanente campagne. 
 
Tevens wordt er nog gediscussieerd over de 1 of 2 kieslijsten in Limburg. Daar de 
meningen sterk verdeeld zijn wordt afgesproken dit onderwerp tzt opnieuw te 
agenderen. 
 
Ten aanzien van de scoutingscommissie worden de volgende besluiten genomen: 

1) Kandidaten worden tijdens de volgende Gewestelijke vergadering aan de 
Gewestvergadering voorgesteld. 

2) Geen discussie over kandidaten. Geen mogelijk tot het stellen van 
tegenkandidaten. 

3) Scoutingscommissie is tevens kandidaatstellingscommissie.  
 

10. Jeugdzorg. 
Weike Medendorp geeft in het kort de stand van zaken weer.  
Uit de zaal wordt niet al te enthousiast gereageerd op de nieuwe plannen. De 
volgende vragen worden aan Weike gesteld: 



- Is er nog democratisch toezicht mogelijk. Er kan nog meer gedaan worden. 
- Hoe staan de organisaties er voor? 
 
Volgens Weike is momenteel er nog veel onduidelijk. De decentrale aanpak is ook 
bedoeld om nieuwe systemen te introduceren. Dit moet nog nader uitgewerkt en 
ontwikkeld worden. Hiervoor is dialoog met de regio’s belangrijk.  
 
Het onderwerp Jeugdzorg wordt voor de volgende vergadering als thema 
geagendeerd. 
 

11. Politieke actualiteit. 
 
Manon Fokke licht de huidige stand van zaken toe. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen naar aanleiding van haar betoog. 
 
Weike licht vervolgens de provinciale actualiteit toe, te weten: 

1) De najaarsbegroting is goed ontvangen. We hebben een goed resultaat 
neergezet.  

2) Er komt een alarmsysteem ingeval van slechte lucht. 
3) Voor het werken met kinderen is er vanaf nu een verklaring van goed 

gedrag nodig indien er met de uitvoerende organisatie een subsidierelatie 
bestaat.  

4) Armoedebeleid. Er wordt gevraagd of de provincie iets aan armoedebeleid 
doet. Dit is volgens Wijcke echter in eerste instantie een taak van de 
gemeenten.  

5) Essentgelden gaan geinvesteerd worden in allerlei nuttige projecten, zoals 
stedenontwikkeling, onderwijs Chemlot etc. 

6) In het kader van onze permanente campagne worden PvdA leden 
uitgenodigd voor een bezoek aan het Provinciehuis. 

 
Roy Pennings  
Hij licht het 40+project toe. Dit is een provinciaal project dat moet worden 
vertaald naar lokaal. Roy helpt bij het omschrijven. Meer info hierover is te 
vinden op de website.  
 
Verder geeft Roy de stand van zaken weer mbt het vliegveld.  Men is van 
mening dat het vliegveld behouden moet blijven vanwege : 

- Arbeidsplaatsen 
- Onderzoek heeft uitgewezen dat het levensvatbaar is. 
- Weg is weg!  

 
Er wordt geopperd dat er nadrukkelijk naar de kosten gekeken moet worden. 
Niet behouden ten koste van elke prijs.  
Volgens Ralf Krewinkel moeten alle gemeenten bijdragen. Het is volgens hem 
indertijd een fout besluit geweest om het vliegveld te privatiseren. Het is het 
enige geprivatiseerde vliegveld in zijn soort. 
Odile Wolfs wijst er op dat bij de privatisering een zak met geld voor 
investering is meegegeven, maar dat dat geld in de tussentijd is opgegaan aan 
de exploitatie. Vandaar dat er nu geen geld voor investeringen is.  



Volgens Hans Bosch moet er eerst een exploitatiemaatschappij worden 
gevonden of opgericht alvorens er geïnvesteerd wordt. 
Volgens Roy moeten er duidelijk randvoorwaarden gesteld  
Voorstel: Nogmaals bestuderen alvorens een definitief standpunt wordt 
bepaald. Nu tijdelijke ondersteuning ( € 4 miljoen) anders volgt 
onherroepelijk het faillissement.  Vliegveld heeft toekomst, maar zeker naar 
de kosten kijken. Januari naar het vervolg kijken. 
  
Door Jacqueline Aelen wordt de waterschapsfusie ter discussie gesteld. Zij 
betwijfelt of het een verstandig besluit is. Hans Bosch geeft aan dat het 
onderdeel uitmaakt van het coalitieakkoord. Volgens Jacqueline heeft 
onderzoek aangetoond dat de huidige waterschappen zelfstandig verder 
kunnen.  Met name de tarieven zouden dan omhoog gaan. De voorzitter zegt 
dat uit het coalitieakkoord zou blijken dat alle betrokkenen er baat bij hebben. 
Hans wijst er op dat het nog onderwerp van discussie is en verzoekt om het 
collegevoorstel af te wachten.  
 

12. Rondvraag: 
- Weike verzoekt om reacties inzake de instandhouding van kleine 

scholen. 
 

13. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de 
aanwezigen uit voor een drankje.  
 
 


