
 
 

Verslag Gewestelijke ledenvergadering op 20 september 2014 
 
 
 
1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder Europarlementslid Agnes Jongerius en 
opent de vergadering. 

 
 

2. Agnes Jongerius 
Jasper Kuntzelaers introduceert Agnes Jongerius en legt uit dat zij zal ingaan op de problemen bij 
grensoverschrijdende arbeid. Juist doordat Limburg een grensprovincie is heeft dat veel voordelen en de 
vraag is wat Limburg kan verwachten van Europa en wat verwacht Europa van Limburg, vooral op dit 
gebied. 
Agnes bedankt voor de uitnodiging en merkt op dat zij als voormalig voorzitter van de FNV vaker bij de 
VVD bijeenkomsten aanwezig was, dan bij de PvdA. Zij vindt het prettig om op deze manier in te 
burgeren in de PvdA. 
Agnes licht toe dat zij op 1 juli jl. geïnstalleerd is als Europarlementariër en zitting heeft genomen in de 
commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar zij zeer blij mee is. 
Vervolgens wordt gesproken over subsidieregelingen ter bestrijding van jeugdwerkloosheid en ouderen 
en dat de lokale mensen nodig zijn om werkgelegenheid te maken. Maar ook is een gezonde financiële 
sector nodig die kredieten kan/wil uitgeven, want investeringen zijn nodig om bijvoorbeeld de overgang 
naar de arbeidsmarkt voor jongeren mogelijk te maken. 
Op dit moment ligt er een herziening voor het Euris programma voor Euregionaal werken. Het meest 
relevant is dat te toetsen en met dat programma is dat makkelijker te realiseren.  
Wat Agnes zorgelijk vindt is dat geen van onze Europarlementariërs zitting heeft in de commissie 
Onderzoek.  
Agnes is gemotiveerd om goede regels te behouden en na te leven en slechte af te schaffen. Iedere 
inbreng vanuit de provincie is hierbij welkom. Iedereen wordt uitgenodigd zijn/haar ideeën, via de 
assistente van Agnes, bekend te maken. 
Overigens gebeurt er veel in Brussel maar Agnes is vooral voorstander om de grensoverschrijdende 
problematiek te bespreken met de buren en niet teveel aankaarten in Brussel of in isolement de eigen 
afwegingen te maken. 
 
De voorzitter bedankt Agnes Jongerius voor haar aanwezigheid en uitleg over het vele werk wat in 
Brussel gedaan wordt. 
 
 
3. Vaststellen verdere agenda  
De vergadering gaat akkoord met de opgestelde agenda. 

 
 

4. Vaststellen verslag gewestelijke vergadering van 5 april 2014 (zie website) 
Het verslag van de ALV op 5 april jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Mededelingen: De voorzitter noemt de afmeldingen voor deze vergadering en in verband met de 
politieke ledenraad zijn Manon en Selçuk afwezig vandaag. De vergadering stelt voor om in de toekomst 
rekening te houden met het feit dat de zaterdag na Prinsjesdag geen goede dag is om een 
ledenvergadering te plannen. Ook bestuurslid Harry Leunessen heeft zich voor deze vergadering 
afgemeld. 
Sjef Tilmans is afgetreden als secretaris van het gewestbestuur en Astrid van Rixtel is als interim 
secretaris aangesteld. De voorzitter doet aan de vergadering, een oproep voor een nieuwe secretaris van 
het gewestbestuur.  
Tijdens de ziekte van Marice van Loo heeft de Statenfractie een tijdelijke vervanging in de persoon van 
Astrid van Rixtel aangesteld. Na het overlijden van Marice is zij ook de opvolger geworden.  

 



 
 

 
5. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 18 maart 2015 

 toelichting door Mathieu Emonts, de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie op de 
procedure en de stand van zaken bij de verkiezingen voor Provinciale Staten 

Door afwezigheid van Mathieu Emonts geeft de voorzitter aan dat de kandidaatstellingscommissie op 
schema zit en dat alle kandidaten gesproken zijn. 

 toelichting op de kandidaatstellingsprocedure bij Water Natuurlijk voor de 
waterschapsverkiezingen. 

De procedure is anders dan vorige keer en ook nu is geprobeerd om meer invloed te hebben op dit 
proces maar dat is niet gelukt. Water Natuurlijk heeft ervoor gekozen om PvdA lid Walter Uitterhoeve in 
de kandidaatstellingscommissie te zetten, zonder overleg met ons. De keuze om aan de 
waterschapsverkiezingen mee te doen is door de algemene vergadering besloten en is dus geen besluit 
van het bestuur. Op de vraag van de vergadering welk tijdschema er voor de statenverkiezingen gevolgd 
wordt, geeft de voorzitter aan dat die op de website van de PvdA Limburg is terug te vinden. De 
kandidaatstellingscommissie formuleert een voorstel aan het gewestbestuur en het gewestbestuur legt 
dat voorstel, al of niet geamendeerd, voor aan de algemene ledenvergadering van het gewest. Het 
verkiezingsprogramma moet voor eind november klaar zijn als er gestemd gaat worden over de 
kandidatenlijst, want de kandidaten moeten zich aan dat programma conformeren.  

 
 

6. Het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart 2015. 
 toelichting op de wijze, waarop het programma tot stand komt en wat de vorm van het 

programma zal worden, door Ramon Testroote, voorzitter van de schrijfclub. 
Ramon Testroote geeft een presentatie en licht de vorm van het verkiezingsprogramma toe  zoals die ook 
in Venlo is gebruikt tijdens de laatste verkiezingen. Ramon nodigt iedereen uit om met input voor het 
programma te komen en zich te melden bij de schrijfclub, die per e-mail of telefonisch contact zal leggen. 
In het tijdspad passen geen themabijeenkomsten maar zal er waarschijnlijk één plenaire dag 
georganiseerd worden. Besloten is om voor het nieuwe verkiezingsprogramma terug te grijpen op dat wat 
werkt, oftewel vertel een verhaal en maak geen opsomming. Er komen twee programma's, een technisch 
programma, voor o.a. coalitieonderhandelingen,  en een publieksversie.  
Ramon vraagt de vergadering om input voor de concept werktitel "Samen zijn wij Limburg".  
De provincie Limburg heeft meer (financiële) mogelijkheden dan andere provincies en dat ziet de 
schrijfclub als een kans om dichter bij de mensen te komen. Wat is de ambitie van de PvdA en die 
ambitie laten we in thema's met praktische voorbeelden zien. 
Na afloop van de presentatie verzoekt Ramon de vergadering om feedback te geven over hoe men tegen 
deze vorm van programma aankijkt en vraagt om contactgegevens in te leveren bij Ramon of Lia Roefs. 
Er zal gekozen worden voor een lay-out die het ook prettig maakt om op een beeldscherm te lezen. En 
bijvoorbeeld een flyer op te stellen met twee thema's die aan elkaar gelinkt zijn en deze zoveel mogelijk 
te verspreiden. In meerdere thema's is een relatie gelegd met werkgelegenheid, die ook zijn verweven in 
het verkiezingsprogramma. 
De vergadering mist in het concept het internationale en grensoverschrijdende en vindt dat wij als PvdA 
ons daarin moeten onderscheiden. Maak het makkelijker om over de grens te werken en bereid jongeren 
voor op de grotere arbeidsmarkt dan alleen de nationale. 
Voorgesteld wordt om in de digitale versie een zoekfunctie in te bouwen zodat mensen kunnen zoeken 
op thema's, zoals werkgelegenheid. 
De schrijfclub is op zoek naar "echte mensen met echte verhalen" en dit verzoek zal ook naar alle 
afdelingen uitgaan. 
Bij het thema Onderwijs zal worden ingestoken op alle niveaus inclusief het basisonderwijs en zal 
gepromoot worden om Duits en Frans op te nemen en jongeren voor te bereiden op internationaal 
werken. In de praktijk haken veel mensen af omdat ze geen werk hebben en internationaal niet uit de 
voeten kunnen i.v.m. de taalbarrière. 
Bert Kersten, gedeputeerde, vertelt dat hij met diverse schoolbesturen al bezig is om talen meer te 
verwerken in het onderwijs omdat dat inderdaad heel erg belangrijk is. 
De schrijfclub denkt nog na over wat en of we het thema Armoede in dit programma kunnen verwerken 
maar ook over het maximum aantal te behappen thema's. Leidend is of het in een verhaal gegoten kan 
worden en het is niet haalbaar om alle thema's op te pakken daarom zullen er slimme combinaties 
gemaakt worden. 
De thema's die niet in de publieksversie opgenomen kunnen worden kunnen voor een deel afgevangen 
worden door opname in de technische versie. 
Er zal niet gekozen worden voor het provinciaal uitschrijven van wat al landelijk en gemeentelijk is 
uitgedragen en er zal niet klakkeloos achter de landelijke thema's aangelopen worden. 



 
 

Veel verenigingen en stichtingen hebben de schrijfclub al voorstellen en bijdragen gegeven.  
 
7. Wijze van de keuze van een lijsttrekker voor de verkiezingen van provinciale Staten. 

 toelichting door Marcel Kleinen, gewestvoorzitter, op de verschillende wijzen, waarop we een 
lijsttrekker kunnen aanwijzen. 

Er hebben zich een aantal kandidaten gemeld als kandidaat-lijsttrekker. Indien we een ledenraadpleging 
hadden willen houden m.b.t. de keuze van de lijsttrekker, hadden we dat meteen moeten doen in de 
algemene ledenvergadering, waarin we besloten hebben om deel te nemen aan de verkiezingen voor 
Provinciale Staten. Dat hebben we toen niet gedaan en volgens de nieuwe statuten en reglementen van 
de PvdA uit 2012 kunnen we dit besluit later ook niet meer nemen. Doordat de reglementen nieuw waren 
en we geen secretaris hadden, die dit altijd bewaakte, heeft het bestuur dit over het hoofd gezien. De 
voorzitter verontschuldigd zich hiervoor. Ook de leden hebben er niet op gewezen. Mocht echter de 
vergadering toch een ledenraadpleging willen, dan zal de voorzitter die wens respecteren en er een 
organiseren. Het bestuur stelt voor, om geen ledenraadpleging te houden. Niet om formele redenen, 
maar omdat een ledenraadpleging niet echt democratischer is, dan de keuze te laten bepalen door de 
afgevaardigden in de algemene ledenvergadering.  De door het bestuur voorgestelde procedure wordt 
dan als volgt: 
De kandidaatstellingscommissie doet de selectie en geeft een advies lijsttrekker af aan het 
gewestbestuur, die dat advies op haar beurt wel of niet overneemt en één kandidaat voordraagt aan de 
algemene ledenvergadering. De kandidaat kan dan bekend zijn op 17 oktober a.s. en de algemene 
ledenvergadering kan dan worden gehouden op 25 oktober a.s. 

 
Voorstel is om een debat te organiseren en dat debat medebepalend te laten zijn, dus voor de 25e. 
Het bestuur antwoordt dat de kandidaatstellingscommissie een afgewogen advies afgeeft, gebaseerd op 
alle ervaring, die er met een kandidaat is opgedaan. Daarvoor hebben we nu juist gekozen voor een 
scoutingcommissie en een kandidaatstellingscommissie. Juist om een keuze niet te laten afhangen van 
één gesprek met een commissie of één debat. JS stelt hierop voor om toch op 11 oktober in Heerlen alle 
kandidaten uit te nodigen en een debat te organiseren. Uit de vergadering komt de opmerking dat er 
kandidaten in beeld zijn bij de kandidaatstellingscommissie. Zolang  de commissie geen keuze gemaakt 
heeft, is het niet mogelijk, om voor een eventueel debat de kandidaten al bekend te maken. De 
kandidaten moeten in de gekozen procedure de kans krijgen, om zich terug te trekken, als de 
kandidaatstellingscommissie hen niet aanwijst. Er ontstaat ter vergadering ook een discussie  of er bij de 
volgende ledenvergadering ook pers aanwezig moet zijn. De mening hierover zijn in de vergadering 
verdeeld. 

 
Besluit: 
1. het gewestbestuur maakt op 17 oktober, uiterlijk 18 oktober, bekend aan de leden, wie het bestuur   
    aanwijst als kandidaat lijsttrekker. 
2. de eventuele andere kandidaten kunnen dan aan het bestuur laten weten, of zij zich terugtrekken of  
    hun tegenkandidatuur stellen voor de algemene ledenvergadering van 25 oktober a.s. 
3. op 25 oktober zal een langere algemene ledenvergadering worden georganiseerd, waar eerst de  
    kandidaat van het bestuur wordt gepresenteerd en het bestuur de kandidaatstelling onderbouwt. 
4. hierna kunnen eventuele tegenkandidaten zichzelf presenteren (zoals dat ook 4 jaar geleden is   
    gebeurd) en kan de zaal met de kandidaten discussiëren, debatteren. Als de kandidaat van het bestuur  
    zich ook wenst te presenteren, dan is daarvoor ook de mogelijkheid. Daarna is er dan ook weer de  
    mogelijkheid voor de leden, om met de kandidaat te debatteren. 
 
De stemming bij meerdere kandidaten verloopt als volgt: 
1. Er wordt een geheime stemming met stembriefjes gehouden volgens het gewogen stemsysteem van   
    de afdelingen. 
2. Haalt een kandidaat meer dan 50% van de stemmen, dan is deze direct gekozen. 
3. Haalt geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen, dan volgt er een tweede stemronde   
    tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen. 
4. Daarna is de kandidaat met de meeste stemmen van de twee gekozen. 
5. Staken de stemmen, dan volgt er een nieuwe stemronde. 
6. Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot. 

 
De voorzitter denkt dat dit de procedure is, maar om misverstanden te voorkomen, zal het bestuur de 
procedure nog eens nakijken voor de vergadering van 25 oktober. 



 
 

 
8. De campagne voor de verkiezingen van zowel de provinciale Staten, als de Waterschappen. 

 toelichting op de stand van zaken in de campagne tot nu toe en een vooruitblik door Aleida 
Berghorst, gewestbestuurslid en campagnecoördinator. 

De campagnecommissie is bij elkaar geweest en heeft allerlei ideeën maar input blijft welkom. De 
commissie bestaat uit leden uit alle windstreken van de provincie, want iedere regio heeft zijn eigen 
tradities.(Voor Parkstad heeft zich nog niemand opgegeven) Het campagneplan is nog niet volwassen 
genoeg om nu al te presenteren.  
Er komt een op maat gemaakte provinciale campagne per regio en de commissie roept de afdelingen op 
om je voorzitter en campagnecoördinator aan te melden. Dit keer komt er geen campagne voor PS alleen 
maar voor PS, Waterschappen en de Eerste Kamer. Voorgesteld wordt om te kijken bij de provincie 
Noord Brabant en hoe de andere Waterschappen dat doen. 
 
 
9. Rondvraag en sluiting van het officiële gedeelte. 
- Vaststellen verdere agenda: spreker vindt de vaststelling verdere agenda overkomen alsof hiermee 
bedoeld wordt dat de agenda gewijzigd kan worden. De voorzitter legt uit dat de vergadering hiermee de 
gelegenheid krijgt iets toe te voegen aan de agenda. De formulering zal in de toekomst worden 
aangepast. 
- meegeven van aandachtspunten aan de huidige fractie: 
1. gesproken over de hulp aan arme tuinders door de boycot van Rusland.  Er is gesproken over een 
eventuele vergoeding.  
Jasper Kuntzelaers antwoordt heel tevreden te zijn over de bijdrage van de PvdA in antwoord op de CDA 
fractie die gevraagd heeft om een Limburgse regeling en schadevergoeding. Omdat er al Europese 
aandacht voor dit probleem is, is het niet meer opportuun en zijn de genomen maatregelen voldoende.  
2. als wij die tuinders ondersteunen, op dusdanige manier dat ook minder bedeelden geholpen worden, 
kan de overtollige productie verwerkt worden en daar naar toe tegen een kostprijsvergoeding.  
Jasper antwoordt: we geven geen subsidie aan telers maar de productie kan wel naar voedselbank en 
ook op andere plaatsen. Ramon Testroote merkt op dat voor deze vergadering het detailniveau te hoog is 
en stelt spreker voor om zijn zorgen rechtstreeks met de Statenleden te delen. 
 
Niets meer aan de orde zijn, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering. 


