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1. Inleiding 
“Een mooie waanzinnige wereld”, zo typeert zanger / tekstschrijver Stef Bos onze huidige 

samenleving. Ik herken me daar goed in. We leven in een prachtig land met voorzieningen, 

zorg en (zeker in onze provincie) prachtige natuur en rijke cultuurhistorie. En ook in tijd van 

crisis: voor iedereen ten minste een basiszekerheid van een huis en inkomen. Anderzijds: ook 

vol onzekerheid voor mensen zonder werk, wonend in een kwetsbare wijk, met zorg voor 

hun kinderen en hun ouders. Een land waarin groepen mensen elkaar soms het licht in de 

ogen niet gunnen. 

 

“Een mooie, waanzinnige wereld”, daar maken we ons als gewest Utrecht van de Partij van 

de Arbeid zorgen om. Daar willen we veel tijd, energie en creativiteit in steken. Omdat wij 

vinden dat mensen er vooral ook voor elkaar zijn. Wij kunnen niet meer alles van de staat 

verwachten en dat is eigenlijk ook wel goed. De verzorgingsstaat maakte mensen soms 

afhankelijk, veranderde burgers in klagende consumenten. De omslag naar een 

participatiesamenleving, die overigens al jaren geleden inzette, doet een nieuw beroep op 

wat mensen en hun omgeving zelf kunnen organiseren. Mensen krijgen weer de 

verantwoordelijkheid voor hun bestaan en daar is het ons als sociaaldemocraten toch om te 

doen. Mensen moeten ook meer zeggenschap krijgen over de vitale zaken van de 

samenleving, zoals woningcorporaties, zorgverzekeraars en pensioenfondsen. Daar is niets 

rechts of conservatiefs aan. 

 

Wij houden daarbij scherp onze aandacht op die mensen voor wie dat beroep op eigen 

verantwoordelijkheid teveel is. De mensen voor wie de wereld vooral waanzinnig is. De 

mensen die door de economische crisis kopje onder dreigen te gaan, verloren raken in alle 

zorg voor soms meerdere generaties tegelijk. Solidariteit en verantwoordelijkheid horen 

hand in hand te gaan.  

 

Dit wordt voor het gewest Utrecht de grote opdracht voor 2015. Want deze thema’s zijn ook 

op provinciaal en waterschapsniveau relevant: blijft in ons bestuursgebied ruimte voor 

werken en wonen en recreëren, ontwikkelen we de schaarse ruimte op een eerlijke en 

sociale manier, kunnen alle inwoners deel blijven nemen aan de voorzieningen? Meer dan 

ooit zal het gewest zich ervoor inzetten dat de kracht van onze raadsleden en wethouders 

met die van Statenleden, gedeputeerde, waterschapsfractie en hoogheemraad wordt 

verbonden met de landelijke politiek. Alleen zo zullen we elkaars kracht en kunde kunnen 

bundelen voor die mooie waanzinnige wereld.  

 

 

Erwin Kordes 

Voorzitter gewest Utrecht 
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2. Ambities 
 

Voor 2015 heeft het bestuur een aantal ambities geformuleerd. Wij noemen ze hier kort. In 

hoofdstuk 4 “Activiteiten” werken we op hoofdlijnen verder uit hoe we die ambities willen 

realiseren. 

 

1. Versterking relaties met de afdelingen. Voor afdelingen is het gewest vaak een 

partijorgaan op afstand waarvan de doelstelling niet altijd duidelijk is. Wij gaan de 

onderlinge samenwerking tussen afdelingen versterken.  

 

2. Wij willen het werk van de staten- en waterschapsfractie meer integreren. 

 

3. Wij gaan het contacten tussen de diverse waterschappen in het gewest versterken. 

 

4. Wij willen de relatie tussen landelijke politiek en lokale / regionale issues sterker maken 

samen met onze regiokamerleden.  

 

5. Wij starten in 2015 een scoutingprogramma zodat we talentvolle leden tijdig en goed 

kunnen scholen.  

 

6. Wij gaan onze contacten met de media, met name regionale tv versterken. 

 

7. Wij werken aan productieve relaties met andere democratische partijen in Utrecht. 

 

8. Wij voeren een vernieuwende verkiezingscampagne, gericht op versterking van onze 

aanwezigheid in het algemeen bestuur en deelname aan het dagelijks bestuur van 

provincie en hoogheemraadschap. 

 

  



3 

 

3. Gewestelijke organisatie 

In 2014 zijn zowel een nieuwe voorzitter als secretaris gekozen.  

Het gewestbestuur is nu als volgt samengesteld: 

• Erwin Kordes, voorzitter 

• Gert Mulder, secretaris, fractievolger waterschap 

• Peter Weijland, penningmeester 

• Maarten Fekkers, campagnecoördinator 

• Jochen Geraerdts, algemeen bestuurslid 

• Ersin Bolukbas, algemeen bestuurslid 

• Stijn Jansen, Jonge socialisten 

• Wim Verhage, webmaster 

• Jeroen Muller, fractievolger Provinciale Staten 

Het bestuur is voldoende bemenst. In 2015 zal het aftreedrooster worden geactualiseerd. 

De fractievoorzitter Provinciale Saten en de waterschapsfractie wonen de bestuursvergaderingen bij, 

de fractievolger is de linking pin tussen bestuur en PS-fractie. 

De voorzitter zal in het vierde kwartaal 2015 met alle bestuursleden een evaluatiegesprek voeren. 

Hierin wordt naast een terugblik, ook de basis gelegd voor het werkplan 2016.  

In 2015 gaan we het gewest indelen in een viertal regio’s. Per regio zal een bestuurslid als eerste 

aanspreekpunt gaan optreden.  
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4. Activiteiten 2015 
 

1. Versterken relaties met afdelingen.  

Wij gaan aan de slag om via regio’s het contact tussen afdelingen en het gewest te 

versterken. Hoofdlijn daarbij is het bevorderen van een grotere zichtbaarheid en aanwezig-

heid van de Partij van de Arbeid bij lokale of regionale kwesties. Ook onze regionale 

Kamerleden gaan we betrekken in een regio-overleg met gemeenteraden, provinciale staten 

en waterschap. 

Wij willen in het gewest een viertal regio’s instellen en daar een bestuurslid aan koppelen. 

Dit bestuurslid onderhoudt contacten met de afdelingsbesturen en onderzoekt waar het 

gewest een bijdrage aan kan leveren. Ook voeren we (in samenwerking met het landelijk 

partijbestuur) kwaliteitschecks uit. 

Wij werken niet toe naar fusies van afdelingen tenzij daar zelf om gevraagd wordt. Wel gaan 

we bevorderen dat kennis en ervaring beter worden gedeeld. Zo kan een webmaster van 

afdeling A mogelijk ook die van afdeling B onderhouden, de penningmeester van afdeling B 

de fractie coachen van afdeling C en op haar beurt kan afdeling C mogelijk weer een 

campagnestrategie voor afdeling A ontwikkelen. Zo beschikken ze alle 3 over een goede 

bezetting. Het bestuur wil hier vooral een faciliterende rol invullen. De ervaringen met de al 

langer bestaande regio Eemland zullen we uiteraard gebruiken. Een meer uitgewerkt voorstel 

zal in het eerste kwartaal 2015 met de afdelingen worden besproken. 

Wij streven naar ten minste 3 – 4 gewestelijke vergaderingen per jaar. Wij plannen die rond 

een actueel thema in een regio en proberen daarvoor maximale externe aandacht te krijgen. 

Qua locatie zullen wij ons komend jaar vooral richten op de kleinere afdelingen zodat die de 

kans krijgen hun zichtbaarheid te vergroten. 

 

Wij gaan in samenwerking met het partijbureau nieuwe leden snel verwelkomen en 

uitnodigen voor een kennismaking. Zij moeten zich ook in het gewest thuis voelen. Wij 

denken b.v. aan speciale nieuweleden-excursies door de provincie en het waterschaps-

gebied.  

 

Ruim 10 jaar geleden is het gewest begonnen met het uitroepen van de Afdeling van het jaar. 

Wij constateren dat de animo voor deze titel de afgelopen jaren is afgenomen. In 2015 gaan 

wij dit instrument evalueren en in een nieuwe vorm gieten (Project van het Jaar). Wij vinden 

het belangrijk om afdelingen met een bijzondere prestatie in het zonnetje te zetten en hun 

aanpak te gebruiken als inspiratie voor anderen. 

 

2. Versterken van onderlinge samenwerking tussen staten en hoogheemraadschap.  

Wij willen het werk van de staten- en waterschapsfractie meer integreren en onderling 

versterken. In 2014 hebben wij voor het eerst een Strategiedag georganiseerd die we jaarlijks 

gaan herhalen. Op deze dag gaan bestuur, Statenfractie en waterschapsfractie met onze 

regiokamerleden en evt. andere deskundigen de strategische lijnen voor het komende jaar 
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uitzetten. Voor de voorbereiding en leiding van die dag zoeken wij externe deskundigheid om 

b.v. tunnelvisie te voorkomen. 

 

3. Versterken contacten waterschappen 

Het gewestbestuur organiseert tweemaal per jaar een overleg met de PvdA-vertegen-

woordigers in de verschillende waterschappen en het Statenlid dat de waterportefeuille 

beheert. Doel van het overleg is afstemming en kennisuitwisseling. Na de verkiezing wordt 

overleg o.a. gericht op de deelname aan de besturen. Rond de zomer vindt een kennismaking 

plaats tussen de fracties van staten en waterschappen. 

 

4. Versterken landelijke en regionale samenwerking.  

Wij nemen deel aan de Verenigingsraad om op landelijk niveau contacten te onderhouden 

met partijbureau, partijbestuur en andere gewestbesturen. Met de omringende gewesten 

gaan wij de contacten intensiveren. 

 

Op het congres in januari 2015 komt de versterking van de ledendemocratie aan de orde. Wij 

kijken hoe we de nu voorliggende voorstellen voor meer directe ledendemocratie kunnen 

vormgeven in het gewest Utrecht. Afhankelijk van de besluitvorming organiseren wij in het 

vierde kwartaal van 2015 een provinciaal voorcongres. 

 

De Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid functioneert op dit moment vrij autonoom 

binnen het gewest. De contacten zijn beperkt tot het kennisnemen van vergaderverslagen. In 

het komende jaar gaan wij met de GAO in overleg hoe hun activiteiten kunnen integreren in 

het werk van het gewest. 

 

5. Scouten.  

Wij gaan op zoek naar goede scouts. Daarbij denken wij aan afdelingsvoorzitters, (ex) 

wethouders, gedeputeerden, waterschapsbestuurders, Jonge Socialisten en andere 

bestuurders. Met hen vormen we een scoutingsteam dat talenten in de regio gaat opsporen 

en op de juiste niveaus introduceren.  

 

Ons doel is eind 2015 een Utrechtse Talentenklas te hebben die minimaal op het niveau van 

de Wibautleergang kan functioneren. Hierbij zullen we zowel werven voor projectmatige 

werkzaamheden als (op wat langere termijn) voor vertegenwoordigende functies. Wij nemen 

als coördinator deel aan de nieuwe te organiseren ROSA-leergangen. Wij nodigen nieuwe 

leden uit kennis te maken met de Statenfractie en de waterschapsfractie.  

 

6. Media. 

De contacten met de media worden komend jaar geïntensiveerd. Wij volgen de media scherp 

en zullen hen pro actief benaderen met actuele onderwerpen. Wij werken aan goede, ook 

informele contacten met zowel de schrijvende als filmende pers.  

 

De website gaan we verder doorontwikkelen tot een digitale plek voor ontmoeting en 

discussie. 
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7. Andere partijen. 

Op basis van onze uitgangspunten werken wij aan een goede en productieve relatie met alle 

democratische partijen in Utrecht. Dit geldt zowel voor de fracties als op bestuursniveau.  

 

Waar mogelijk wordt samengewerkt in de ontwikkeling van gezamenlijke voorstellen en 

initiatieven. Wij binden ons hierbij niet aan steeds dezelfde partij: afhankelijk van het 

onderwerp zoeken wij naar meerderheden. Dit geldt uiteraard binnen de kaders van evt. te 

sluiten coalitieakkoorden: de PvdA zal een betrouwbare partij zijn. 

 

8. Verkiezingscampagne.  

De eerste drie maanden van 2015 zullen vooral zijn gericht op een succesvolle 

verkiezingscampagne voor de staten en het waterschap. Wij werken met een innovatieve 

aanpak die vooral gebruik maakt van digitale media. Zo wordt een speciale website 

ontwikkeld en via media als Facebook en technieken als Google Adwords gecommuniceerd 

op momenten dat potentiële kiezers belangstelling hebben voor de relevante thema’s. Wij 

verwachten dat dit meer resultaat oplevert dan algemene folderacties. Toch zullen wij ook 

waar dit nuttig lijkt te zijn, deelnemen aan debatten en manifestaties.  

 

Wij zetten tijdens de campagne ook in op deelname aan het college van GS en het DB van het 

waterschap. Wij zijn een bestuurderspartij. Toch is deze deelname geen doel op zich: onze 

basisgedachten willen wij terugzien in een coalitieakkoord. Los van de evt. deelname aan de 

colleges versterken wij de samenwerking met alle democratische partijen in het gewest. 

 

 


