
Verslag Gewestelijke ledenvergadering op 29 november 2014 
 
 
1. Opening 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
Geen mededelingen 
 
4. Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 1 november 2014 
Het verslag van de ledenvergadering d.d. 1 november 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
5. Vaststellen van het verkiezingsprogramma verkiezingen van provinciale Staten 18 maart 2015 
Op 20 september jl. is afgesproken om een ander programma te lanceren waarvan wij denken dat de 
kiezers meer geprikkeld worden met hoofditems die gelieerd zijn aan het landelijke  programma. Oftewel 
een kort programma met daarachter een programma wat meer inhoud heeft en uitgebreid is en te 
gebruiken voor eventuele coalitiebesprekingen. De onderlegger is het document van Waarde.  
Ramon Testroote geeft een toelichting op het verkiezingsprogramma aan de hand van een presentatie. 
Het gepresenteerde programma is een zogenaamd deel 1 en zal als publieksversie dienen. 
Deel 2 van het programma is het inhoudelijke deel en biedt ruimte om inbreng aan te leveren door de 
samenleving en eind januari 2015 zal het definitief programma gepresenteerd worden.  
Er is een website gemaakt waarop het verkiezingsprogramma te lezen is: www.samenlimburg.nl 
Besluiten over wijzigingen/toevoegingen:  
- passage UWV weglaten 
- opnemen in deel 2: cultuur/sport, ruimtelijke ordening in relatie tot bereikbaarheid, natuur, veiligheid (ook 
waterveiligheid en kwaliteit), werkgelegenheid verdiepen (kansen op de Euregionale arbeidsmarkt), 
financieel beleid. 
Ramon roept iedereen op om input te leveren en eventuele taalfouten in de publieke versie door te geven 
via info@samenlimburg.nl  
 
Het (publieke) programma wordt door de ledenvergadering goedgekeurd. 
 
6. Vaststellen kandidatenlijst voor de verkiezingen van provinciale Staten op 18 maart 2015 
Bep Mergelsberg heeft zich op de alfabetische lijst laten plaatsen, maar ziet af van een poging, om op de 
kieslijst te komen.. 
Jan Franssen wil graag van de scoutingcommissie horen of de lijst onverkort is overgenomen en of de 
procedure is gevolgd zoals die eerder is afgesproken.  
De voorzitter geeft het woord aan Mathieu Emonts. 
Mathieu Emonts geeft een nadere toelichting op het gelopen proces m.b.t. kandidaten. De commissie heeft 
een advies uitgebracht over de lijsttrekker, Eric Geurts, die op 1 november jl. door de ALV gekozen is.  
Zo is ook een advies gegeven aan het gewestbestuur over een kandidatenlijst Noord en Zuid en het 
bestuur heeft aan de hand van het advies een kieslijst geformuleerd die vandaag zal worden voorgelegd 
aan de ledenvergadering. 
Het bestuur heeft het advies niet geheel overgenomen. De commissie heeft gekozen voor groei en 
ontwikkeling en om talenten en vernieuwing binnen de PvdA aan personen te koppelen. De commissie 
heeft niet alleen gekeken naar individuele kwaliteiten maar ook naar electorale kracht, strategisch denken 
en naar spreiding over de provincie en naar "wat als".  
Jacqueline Aelen geeft aan op plek 10 te staan maar vraagt om iets naar beneden gezet te worden omdat 
zij ook een kandidaat voor Water Natuurlijk is. En als zij naar beneden geplaatst wordt kan Lars 
Kockelkoren daar worden geplaatst, is haar voorstel. De voorzitter antwoordt dat daar vanuit het bestuur 
niets op tegen is maar de vergadering bepaalt dat. 
 
De voorzitter licht toe waarom er op 1 plek een wijziging is aangebracht op het advies van de commissie. 
Peter van Dijk wordt voorgesteld in Noord als lijstduwer en krijgt het laatste nummer op de lijst. 
Door de afwijking op het advies van de commissie is er een tweede weigering gekomen. De lijst is nog 
steeds een evenwichtige afspiegeling van vernieuwing en continuïteit en het advies van de commissie is in 
grote mate overgenomen. 
 



 
 
De procedure m.b.t. vaststellen van de eerste 10 kandidaten op de kieslijst is als volgt: 
- starten met stemmen van plaats 2 van de Noord-lijst 
- nieuwe kandidaat op nummer 10 waarvoor Esther van Wamelen zich tegenkandidaat stelt. 
 
Noord-lijst: 
Kandidaten 1 t/m 4 worden ongewijzigd vastgesteld door de vergadering. 
 
* nummer 5 Sander Tromp: tegenkandidaat is Theo Kersten uit Gennep 
 
Uitslag stemming: aantal uitgebrachte stemmen 56. 
Theo Kersten  24 stemmen en Sander Tromp  32  stemmen.  
Resultaat: Sander Tromp blijft op plaats 5. 
 
Roy Bouten sluit zich aan bij Jacqueline Aelen en staat zijn plaats 9 af aan Esther van Wamelen en stelt 
voor Lars Kockelkoren op plaats 10 te plaatsen. De ledenvergadering is akkoord, waardoor de Noord-lijst is 
vastgesteld voor de eerste 10 plaatsen.  
 
 
Zuid-lijst: 
Plaats 4: de afdeling Nuth pleit voor Lars Kockelkoren als tegenkandidaat voor plaats 4 en licht toe 
waarom. Lia Roefs sluit zich hierbij aan omdat Lars uit een kleine gemeente afkomstig is en dat ervoor 
gewaakt moet worden dat in de provincie de grote steden niet de boventoon gaan voeren. 
De voorzitter licht de reden toe waarom gekozen is voor Aleida Berghorst op plaats 4. Zij is een goede 
campaigner en bestuurslid met goede contactuele eigenschappen. Zij komt uit Maastricht en Maastricht-
Heuvelland krijgt zo een goede plek naast de 3 uit Parkstad. Daarnaast is een belangrijk argument dat zij 
een vrouw is en er te weinig vrouwen op de lijst staan. Daarom wil het bestuur liever niet dat zij op de lijst 
zakt. De vertegenwoordigingen van Maastricht en Valkenburg pleiten eveneens voor Aleida op plaats 4.  
 
Uitslag: aantal uitgebrachte stemmen 57. 
Lars Kockelkoren  22 stemmen en Aleida Berghorst 35 stemmen.  
Resultaat: Aleida Berghorst blijft op plaats 4.   
 
De plaatsen vanaf plaats 11 zijn wel belangrijk maar het maakt niet zoveel uit wie er op welke plek komt. 
Het bestuur vraagt de vergadering om een mandaat om de kandidatenlijst vanaf plaats 11 aan te vullen. 
Vanuit de vergadering wordt aangegeven een goede screening te doen. De voorzitter zegt toe dit zeker te 
doen. 
Besluit: de ledenvergadering verleent het gewestbestuur het mandaat de kandidatenlijst aan te vullen.  
Op het voorstel om eventueel mensen van de waterschappen erop te plaatsen neemt het bestuur in 
overweging.  
 
7. Begroting 2015 van het Gewest 
Het werkplan en de begroting wordt voorlopig goedgekeurd en zal in de volgende vergadering besproken 
worden. 
 
8. Rondvraag 
Geen. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 


