
  
Verslag Gewestelijke ledenvergadering op 1 november 2014 
 
 
1. Opening  
Welkom aan iedereen door de voorzitter. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Verslag gewestelijke vergadering van 20 september 2014 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Verkiezing lijsttrekker verkiezingen Provinciale Staten 2015 
Tijdens de ledenvergadering van 20 september jl. is gekozen voor de procedure om een kandidaat-
stellingscommissie aan te stellen, onder voorzitterschap van Mathieu Emonts, die het gewestbestuur 
adviseert. Het bestuur stelt echter de concept kandidatenlijst vast en legt deze voor aan de leden. Dit 
geldt ook voor het advies over de lijsttrekker. 
De voorzitter merkt op dat het gewest Limburg volgens het geldende tijdspad, één maand voor ligt op 
het schema. 
Daarna nodigt de voorzitter Mathieu Emonts uit, om de procedure aan de ledenvergadering kort toe te 
lichten. Mathieu Emonts legt in het kort uit welke procedures zijn gevolgd en welke criteria er zijn aan-
gehouden bij de selectie. 
Uit deze procedure is Eric Geurts naar voren gekomen, als de beste kandidaat voor het lijsttrekker-
schap. Dit advies is door het Gewestbestuur overgenomen. 
De voorzitter bedankt Mathieu voor zijn uitleg en toelichting. 
 
De voorzitter gaat over tot het debat met de zaal zoals dat in de vorige ledenvergadering is afgespro-
ken en vertelt waarom het bestuur de keuze van de kandidaat lijsttrekker in de persoon van Eric 
Geurts, van de adviescommissie heeft overgenomen.  
Eric is de ideale lijsttrekken die kiezers kan werven en kan binden. Hij is een goed bestuurder en een 
scherp debater met voldoende vernieuwingsdrang. Dat Eric uit Parkstad komt is een pré want daar 
woont een kwart van de Limburgse bevolking. 
 
Hierna geeft de voorzitter het woord aan Harry Leunessen voor de uitleg van de  procedure van het 
debat met de zaal. Harry legt uit, dat zowel de kandidaat-lijsttrekker Eric Geurts als de tegenkandidaat 
Weike Medendorp de mogelijkheid krijgen om zich te presenteren en hun kandidatuur te onderbou-
wen. Daarna krijgen de afgevaardigden de mogelijkheid om vragen te stellen of de voorkeur uit te 
spreken voor een kandidaat. 
Vervolgens volgt een pauze en na de pauze vindt de (gewogen) 1e stemronde plaats. 
Bij binnenkomst hebben de afgevaardigden stembriefjes voor de 1e ronde ontvangen. hierop dient de 
naam van één kandidaat op te worden ingevuld. 
 
Er zal een stemcommissie worden samengesteld bestaande uit een voorzitter en 2 leden. Zij zullen de 
stemmen tellen. Er zijn 3 soorten stemmen: geldige, ongeldige en blanco. De kandidaat met een 
meerderheid van de geldige stemmen wordt de nieuwe lijsttrekker. Indien na de 1e ronde er geen 
meerderheid is dan volgt een 2e ronde volgens dezelfde procedure. Staken de stemmen dan weer, 
dan beslist het lot. 
 
Vervolgens presenteren de kandidaten zich aan de ledenvergadering en worden vanuit de zaal vragen 
gesteld aan beiden. Na afloop bedankt de voorzitter beide kandidaten voor hun inzet en stelt voor een 
kwartier pauze te houden. Na de pauze wordt een commissie samengesteld van 1 bestuurslid, de 
penningmeester Theo Bekema en twee personen uit de zaal; Lianne Schuuring en Renate Brentjes. 
 
Na de telling wordt de uitslag bekend gemaakt: 
Eric Geurts heeft 36 stemmen gekregen en Weike Medendorp 20 stemmen.  
Hiermee is Eric Geurts de lijsttrekker voor de PS verkiezingen in maart 2015. 
 



 
 
 
5. Rondvraag 
Vanuit Roermond wordt de vergadering opmerkzaam gemaakt op de komst van staatssecretaris Sha-
ron Dijksma naar Roermond op 24 november. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom in zaal De 
Velderie te Roermond van 19.00 tot 20.00 uur. 
De voorzitter geeft aan dat het mogelijk is hiervoor een mailing uit te doen naar de Limburgse leden. 
Dit kan door de uitnodiging naar de voorzitter of Astrid van Rixtel te sturen 
De Jonge Socialisten roepen de vergadering op om jongeren tussen de 14 en 28 jaar zich te laten 
melden om lid te worden van de Jonge Socialisten in de PvdA. Het lidmaatschap is gratis. 
 
 
6. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdrage en bedankt nogmaals de stem-
commissie voor hun bijdrage. 
De volgende Algemene Ledenvergadering waarin de kieslijst en het verkiezingsprogramma worden 
vastgesteld vindt plaats op zaterdag 29 november a.s. ook weer in De Oolderhof te Roermond-Herten. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 


