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Verslag PvdA gewestelijke ledenvergadering d.d. 5 april 2014 te Maasbracht  
  
  
1.  Opening  
De voorzitter opent de gewestvergadering en heet iedereen welkom. 
De voorzitter benoemd het tussentijdse aftreden van Sjef Tilmans als secretaris. Er zal op passende wijze 
afscheid van hem worden genomen.  
  
2.  Vaststellen agenda  
Aan de agenda toegevoegd wordt het agendapunt Europese Verkiezingen van 22 mei 2014. 
Aangezien de kascontrolecommissie voorafgaand aan de vergadering niet bij elkaar is gekomen, nemen de 
penningmeester en twee aanwezige leden uit Gennep en Venlo tijdelijk afscheid van de vergadering om de 
kascontrole uit te voeren.  
 
3.  Vaststellen verslag gewestelijke vergadering 7 december 2013   
Het verslag worden zonder op- en aanmerkingen vastgesteld.  
  
4.           Terugblik gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014  
Landelijke campagnecoördinator Pieter-Paul Slikker geeft eerst tekst en uitleg over welke elementen 
campagnes beïnvloeden. Er zijn drie elementen te benoemen met grote invloed. 

1. Landelijke trend 
De landelijke trend op dit moment is zeer vervelend. Echter, het gaat niet enkel om trends, het ligt ook 
aan de herkenbaarheid van kandidaten in een gemeente.  

2. Structurele basis afdelingen 
Hebben afdelingen de laatste 3 maanden campagne gevoerd of zijn ze 4 jaar lang zichtbaar geweest? 

3. Campagne effecten 
Door het wantrouwen in de regering van PvdA-VVD zijn de campagne effecten dit jaar klein. 

 
Door de afdelingen wordt een verzoek gedaan om landelijke campagnematerialen wat meer af te stemmen op 
de regio. 

- Nu is er (te)veel ruimte voor landelijke kopstukken, die juist door lokale en regionale kranten in 
cartoons verwerkt worden. 

- Opvolgflyers zijn, ook al is er diversiteit aangebracht, nog moeilijk te vertalen naar de Limburgse 
situatie.  

- Er is meer dosering nodig in bijvoorbeeld magazines. De lokale politiek komt nauwelijks in beeld, 
terwijl het zeker bij GR verkiezingen daarover gaat. 

- Het is zonde dat de juiste maatregelen door de PvdA in Den Haag pas na de verkiezingen genomen 
worden. Er wordt gevraagd om een voorschot op te nemen maatregelen zoals bijvoorbeeld de 
meevaller in de zorg of de strafbaarstelling illegalen.  

 
Tips uit de zaal: 

- In Heerlen zijn 29 van de 37 zetels op voorkeur gekozen. Denk dus goed na over de geschikte 
kandidaten. 

- Kies een profiel, ook al is niet iedereen het daarmee eens. Denk aan tegen-VVV-stadion of de 
Buitenring in Parkstad. 

- Laat zien wat je de afgelopen 4 jaar bereikt hebt. 
- Ben bereikbaar, ben zichtbaar en ben in staat om lastige besluiten aan je buurvrouw (mevr. Hupperts 

of mevr. van de Poel) uit te leggen in eigen bewoordingen. 
- Word een open club en straal uit dat je het gezellig hebt met elkaar. Maak bovendien voor iedereen 

die interesse heeft in de PvdA een mogelijkheid zich aan te sluiten. 
- Social media kunnen de publieke opinie beïnvloeden. Leeuwarden heeft laten zien hiertoe goed in 

staat te zijn.  
- In het geval van lastige landelijke besluiten (denk aan JSF of accijnsverhoging) niet zeggen dat je het 

eens bent met de persoon die tegenover je staat, maar uitleggen dat jij van de club bent die PvdA 
heet en in staat bent om de berichten van de straat over te brengen naar Den Haag. 

- Leestip van Ramon Terstroote: Don’t think of an elephant van George Lakoff. Een boek over framing. 
Als voorbeeld noemt Ramon de demografische voorsprong die Limburg heeft, in plaats van te spreken 
over vergrijzing.  

- Peter Hovens heeft namens Sittard-Geleen een evaluatie gemaakt, die hij graag wil delen met de 
andere afdelingen.  
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Aan het bestuur wordt het volgende gevraagd: 
- Zet in op van elkaar leren. Organiseer hiervoor 5 regionale bijeenkomsten tussen o.a. 

campagnecoördinatoren. 
- Zorg dat het Limburgse geluid te horen is tijdens de ledenraad of op congressen. Organiseer hiervoor 

bijeenkomsten om collectief invloed uit te oefenen. 
- Denk na over hoe best practices optimaal gedeeld kunnen worden. Evaluatie is minder belangrijk dan 

vooruitkijken, dus daar zou de focus op moeten liggen.  
 
5.  Kascontrole (tussentijds agendapunt) 
De kascontrolecommissie heeft alle gegevens bekeken en verleent de penningmeester decharge voor het jaar 
2013.   
 
6.          Vooruitblik Provinciale Statenverkiezingen 2015 
Weike Medendorp licht toe hoe de huidige PS-fractie het proces naar de verkiezingen wil vormgeven. Zij 
benoemen hierin drie elementen. 

1. Inhoud 
In juni en november wenst de fractie themabijeenkomsten te organiseren rond zorg, arbeid en 
onderwijs. 
Daarnaast wil de fractie met afdelingen en maatschappelijke organisaties dialoogtafels organiseren 
rond diezelfde thema’s, ter vulling van het verkiezingsprogramma voor mei 2015. 

2. Opleiding 
Vanaf juni zou de fractie willen beginnen met een klasje mogelijk geïnteresseerde kandidaten.  

3. Lijsttrekkersverkiezing 
De huidige fractie ziet mogelijkheden in de periode september/oktober lijsttrekkersverkiezingen te 
organiseren.  
 

Ook de regionale scouts die tijdens de vorige ALV zijn vastgesteld hebben ideeën over het traject rond de PS-
verkiezingen. Scouts en fractie zullen, na overleg met het bestuur in overleg treden.  
 
Marlies Koks (Echt-Susteren) en Ramon Terstroote (Venlo) werpen zich op voor het campagneteam voor de 
PS-verkiezingen. Een regionaal PvdA magazine wordt als idee opgeworpen.  
 
Het bestuur zegt toe tijdens de volgende ALV met een plan te komen rond inhoud, proces en budget voor de 
PS-verkiezingen.  
 
7.           Europese Parlement Verkiezingen 22 mei 2014   
Marijke Clerx is de enige aanwezige kandidaat voor de EP-verkiezingen. Daarnaast zijn Geert van der Varst 
en Odile Wolfs Limburgse kandidaten. Allen staan op de lijst als zogenaamde lijstduwers.  
 
Er worden in Limburg enkele bijeenkomsten georganiseerd waarin de EP-verkiezingen centraal staan.  
14 april     Politiek café thema Europa en werk, met Agnes Jongerius, nr. 2.  Locatie Hanehof, Geleen 
18 april     Debat Eerlijk werk in Europa      Locatie StayOkay, Maastricht 
18 mei     Thijs Wöltgenslezing door Hannelore Kraft, min-pres NR-Westfalen Locatie Rolduc, Kerkrade 
 
Voorstel van de kandidaten is om alle drie de Limburgse kandidaten naar voren te schuiven in de campagne, 
om gezamenlijk zoveel mogelijk Limburgse stemmen te krijgen. 
Marijke Clerx maakt een blog voor de websites van alle afdelingen. Afdelingen worden verzocht dit bericht te 
plaatsen.  
De afdelingen geven aan dat het verstandig zou zijn om Frans Timmermans naar voren te schuiven in de 
campagne. Aleida Berghorst en Bert Kannegieter nemen deze tips namens het bestuur mee in het overleg 
met de kandidaten.  
Bovendien wordt opgeroepen de PSE afdeling van de Euregio te gebruiken in de campagne.  
De JS uit Maastricht hebben het initiatief genomen samen met enkele afdelingen uit Duitsland en België om 
een rode slinger door de drie landen te laten lopen. Afdelingen die willen aansluiten, kunnen zich melden bij 
Aleida Berghorst.  
 
9  Sluiting  
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter iedereen voor de aanwezigheid en bijdrage en sluit de 
vergadering.  


