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Conceptverslag 
 
Onderwerp : Gewestelijke Vergadering  

Datum : 27 september 2014 

Locatie : Buurtplein Batau, Nieuwegein 

 
Aanwezig 
 
Gewestelijk afgevaardigden: 
 
Ton de Man                           Amersfoort 
Ruud Rijnders                       Amersfoort 
Dick Kaas                              Bunnik 
Tineke Klerk                          Leusden 
Erica van Alfen                      Nieuwegein 
Wils van de Steen                 Woudenberg 
Rob van Muilekom                Amersfoort 
Cor van Liempde                   Zeist 
Ad van Strien                         Zeist 
Bram de Hulster                    Utrecht 

Overigen: 
 
Loek van der Leek               Nieuwegein 
Bert Veenstra                      Amersfoort 
Roel Halthuijsen                  Amersfoort 
Hugo Mutsaers                    de Bilt 
Lex Kramer                          Wijk bij Duurstede 
Gerard Aaftink                     Stichtse Vecht 
Mitchel Nebbeling                Nieuwegein 
Julie d’Hondt                        Utrecht 
Jopie Nooren                        Lopikerwaard 
Arnold Houwer                     Nieuwegein 
John Naipal                          Woerden 
Hans Adriani                         Nieuwegein 
Ali Groebe                            Veenendaal 
Dick Vink                              Veenendaal 
 

Gewestbestuur: 
 
Erwin Kordes                          voorzitter  
Peter Weijland           penningmeester 
Gert Mulder                            secretaris 
Yvon Horsten 
Maarten Fekkers 
Ersin Bolukbas 
Jochen Geraedts 
 

Statenfractie: 
 
Ali Essousi 
Herma Verheij 
Kees de Kruijf                        fractievoorzitter 
Pauline van Viegen 
 
Waterschap fractie (HDSR) 
 
Jan Reerink                            

 
 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
 
Voorzitter Erwin Kordes opent de vergadering. Loes IJpma en Grace Tanamal 
kunnen helaas niet bij de vergadering aanwezig zijn. Zij hebben zich afgemeld. 
Aanwezigen worden geattendeerd op de bijeenkomst die door de afdeling 
Veenendaal wordt georganiseerd over de decentralisatiewetten inzake de zorg, op 
29 september as., waaraan vier PvdA kamerleden deelnemen (Grace, Loes, Otwin 
en John). 
 
2. concept verslag vergadering 21 juni 2014 
 
In verband met de recente overdracht van het secretariaat is dit concept verslag nog 
niet beschikbaar. Dit punt wordt doorgeschoven naar de december vergadering. 
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3. Actualiteiten uit de PS fractie 
 
Kees noemt het in gang zetten van de procedure voor de benoeming van de nieuwe 
CvdK. De PvdA fractie heeft ingezet op een capabele, allochtone, vrouw. De 
benoeming wordt rond de jaarwisseling verwacht. 
Verder noemt hij dat de begrotingsprocedure van de provincie niet tijdig (dec ipv de 
wettelijk vereiste nov) kan worden afgerond ivm vraagtekens rond de Wet 
Gemeensch.Reg+ en daarmee het voortbestaan van de BRU (Bestuur Regio 
Utrecht). 
 
4. Actualiteiten uit de Waterschap fractie (HDSR) 
 
Jan noemt in hoofdlijnen de situatie rond de wateroverlast eind juli jl in Kockengen. 
De gemoederen onder de bewoners liepen hoog op tijdens een bijeenkomst met hen. 
Enkelen hebben oa het aftreden van de Dijkgraaf geëist. 
Verder noemt hij dat een start is gemaakt met de besluitvorming over de vernieuwing 
van de waterzuivering Utrecht (totale investering ca 100 mln euro). 
 
5. voorbereiding PS en WS verkiezingen 
 
Rob en Dick geven een toelichting vanuit de beide prog.cies. resp PS en WS.  De 
omgevingsraadpleging heeft inmiddels gedeeltelijk plaatsgevonden. ALV’s van 
afdelingen zullen nog worden bezocht. Gert geeft een toelichting op de 
binnengekomen aanmeldingen van kandidaten (35 PS en 10 WS, waarbij een viertal 
die zich voor beide verkiezingen hebben gemeld). De aanmeldingstermijn is per 22 
september jl gesloten. De adv.cies kandidaatstelling hebben alle info en zijn aan de 
slag. De vaststelling van zowel programma’s als kandidatenlijsten zal plaatsvinden 
tijdens de eerstvolgende gewestelijke vergadering op 13 december as. De 
afdelingssecretarissen zijn gevraagd tijdig de afgevaardigden naar de gewestelijke 
vergaderingen op orde te hebben ivm evt. stemmingen tijdens die vergadering. Erwin 
bericht over de mutaties in de adv.cie kandidaatstelling PS: vertrek Gilbert Isabella 
ivm benoeming Rijksgedelegeerde op de Antillen en komst Rinda den Besten en 
Bouchra Dibi, beiden uit de afdeling Utrecht. Laatstgenoemde als secretaris. 
 
Vervolgens geeft Maarten een presentatie over de voorgenomen campagne. 
Kernbegrippen daaruit zijn: Pvda terug in het bestuur, focus op Utrechtse punten 
(lokale verkiezingen), slechte peilingen, moeilijke materie PS en WS, gezien worden 
door veel kiezers, faciliteren ipv opdringen, relevante info verstrekken, urgentie 
geven, simpele keuzes, kiezers profielen (ca 60), niet te veel straatwerk, veel digitale 
contacten (oa google adwords), persberichten, billboards. Er is separaat van dit 
verslag een samenvatting van de presentatie bijgevoegd. 
De vergadering wijst op het belang van direct intermenselijk contact. Op straat, in de 
wijken, maar ook het bestuur van het gewest wordt opgeroepen aandacht aan de 
contacten met de afdelingen te besteden. Ook is aandacht nodig voor de potentiële 
niet-stemmers. De vergadering heeft zorg over het tijdig beschikbaar hebben van 
voldoende mensen die zich op de uitwerking richten ( qua aantal, creativiteit en elan). 
Er wordt aangedrongen op een goede samenwerking met alle campagne 
coördinatoren, landelijk en in de afdelingen. Het samen doen. 
 
6. presentatie Hans Adriani over hoe de PvdA het verschil maakt bij het omvormen 
en herbestemmen van incourant vastgoed zoals buurthuizen in samenwerking met 
bewoners.  
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Aan de hand van een drietal voorbeelden in Nieuwegein houdt Hans een gloedvol 
betoog om terughoudend te zijn als gemeente bij de verkoop van leeggekomen 
vastgoed met een lage boekwaarde.  Juist deze panden kunnen een cruciaal 
element vormen om bewonersinitiatieven een kans te geven. Vanuit de liberalen en 
ook vanuit de provincie wordt forse druk gelegd op de verkoop van dit soort 
vastgoed. Ten onrechte, naar de overtuiging van Hans. Juist met dit vastgoed 
kunnen initiatieven worden gehonoreerd die bijdragen tot een leefbare omgeving. In 
Nieuwegein is zo bijvoorbeeld begeleid wonen, een Fort in zelfbeheer en een 
jongeren muziek repetitie ruimte mogelijk gemaakt. De maatschappelijk waarde 
daarvan is hoger dan een beperkte éénmalige opbrengst. Een oproep dan ook aan 
PvdA-ers om de broting niet uit te knijpen en bewonersinitiatieven een kans te geven. 
Op een vraag of de gemeente dan ook als koper op zal treden voor vastgoed dat vrij 
komt als gevolg van herstructureringen in de zorg, houdt Hans de boot wat af. “Het 
gesprek is er wel, maar de sluis staat niet open.”  
 
7. Afscheid Yvon Horsten – van Santen uit bestuur Gewest Utrecht 
Erwin en Kees spreken woorden van dank en geven bloemen en een zoen. 
Yvon heeft het met plezier gedaan en geeft aan dat haar afscheid verband houdt met 
haar kandidaatstelling voor de PS verkiezingen. Zij zit nu in de programmacie PS en 
zal als adviseur van het gewestelijk bestuur bij het Jaarplan 2015 betrokken zijn. 
 
8. Mededeling aanpassingen leden Adviescommissie Kandidaatstelling PS 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Erwin dankt allen voor de 
plezierige vergadering. 
 
 
Volgende gewestelijke vergadering:  13 december 201 4, 10.00 uur, 
met vaststelling kandidatenlijsten en programma’s P S en WS verkiezingen 
Locatie volgt, waarschijnlijk Amersfoort. 

 
 


