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1. Jaarverslag van de voorzitter 

Door Rian van Dam 

In 2015 zijn de gesprekken met het partijbestuur en partijbureau over de overdacht van 

landelijke taken naar de gewesten gecontinueerd en ook in praktijk gebracht. Het gewest heeft 

een rol in scouting, opleiding, conflictbemiddeling en ondersteuning afdelingen. 

De gehele partij kampt met minder inkomsten, zowel op landelijk, provinciaal als op 

afdelingsniveau is dat merkbaar. Minder leden, minder volksvertegenwoordigers en minder 

bestuurders, maakt dat we slimmer met onze activiteiten en budgetten moeten omgaan. 

 

Ook voor het gewest geldt dat er minder afdracht is vanuit het partijbureau en vanuit onze 

volksvertegenwoordigers en bestuurders dan vorig jaar. De begroting is vanwege de 

verkiezingen (Provinciale Staten en Waterschappen) eenmalig opgehoogd. 

 

Statenfractie  

Het bestuur is zoveel mogelijk aanwezig bij de fractievergaderingen. In 2015 is een duo 

vanuit het bestuur belast met deze taak. Rian van Dam en Maarten Aleva zijn afwisselend 

aanwezig bij de fractievergaderingen, fractiedagen etc. Bestuurslid Huseyin Erarslan volgt de 

waterschapsfracties. 

De functionerings- en beoordelingscyclus wordt in 2016, in het eerste jaar van het 

functioneren van de fractie opgepakt door de voorzitter van het bestuur en de 

fractievoorzitters van de fracties van PS en de waterschappen. 

 

Bestuurlijk functioneren 

In 2015 zijn de voorbereidingen gestart voor de verkiezing van een nieuw bestuur. In 

december is de procedure in de GV aan de orde geweest en profielen zijn vastgesteld. Er is 

nog niet gekozen voor een kleiner bestuur, mede doordat de werkzaamheden in het kader van 

de verkiezingen veel tijd en energie hebben gekost. De taken die het bestuur vanuit het 

partijbureau overkrijgt vragen wel meer uitvoerende werkzaamheden. In de nieuwe 

samenstelling zal de werkwijze van het bestuur in 2016 weer volop aandacht krijgen. 

 



 

 

Externe contacten 

Het gewestbestuur is door een DB lid vertegenwoordigd in de Verenigingsraad en vanuit het 

bestuur is een vertegenwoordiger aanwezig bij politieke ledenraad en de congressen. Aan het 

landelijk overleg van gewestvoorzitters levert Noord-Holland de voorzitter. 

 

Verkiezingen 

Het eerste half jaar van 2015 heeft volledig in het teken gestaan van de verkiezingen. We 

hebben een succesvolle campagne gevoerd, met uiteindelijk deelname aan de besturen  in 

beide waterschappen en Provinciale Staten. We mogen trots zijn op dit resultaat. In AGV is 

de PvdA (inmiddels) de grootste fractie; HHNK heeft het aantal zetels gelijk weten te houden. 

In de Provinciale Staten hebben we wel minder zetels, maar lopen we gelijk of iets boven het 

landelijk gemiddelde. Bestuurlijk meedoen is echter heel belangrijk voor het realiseren van 

onze doelstellingen en dat is in alle drie de gremia gelukt.  

De onderhandelingsresultaten zijn in drie extra gewestelijke vergaderingen aan de leden 

voorgelegd en na een kritische bevraging over de drie programma’s is de toetreding tot het 

bestuur van GS, AGV en HHNK unaniem ondersteund. 

 

Communicatie 

De Provinciaal kwam in 2015 2 keer uit, in het voorjaar hebben we een Provinciaal vervangen 

door de verkiezingsglossy; door het opstarten van de fracties was vlak na de zomervakantie te 

weinig materiaal beschikbaar voor een Provinciaal. De samenwerking met het fractiebureau 

m.b.t. communicatie moet in 2016 vorm en inhoud krijgen. 

 

Scouting 

De activiteiten m.b.t. scouting hebben in 2015 te weinig aandacht gekregen, dit is ook i.v.m. 

de verkiezingen 2de kamer in 2017 een speerpunt in 2016 

 

Scholing: in 2015 is de eerste decentrale leergang georganiseerd; een experiment in 

samenwerking met het partijbureau. De eerste ervaringen zijn niet onverdeeld gunstig. Het 

vraagt om een goede evaluatie samen met partijbureau en andere gewesten.  

 

ROSA leergang 

Het afgelopen jaar heeft het gewestbestuur vier bijeenkomsten georganiseerd voor de 

deelnemers aan de Rosa Leergang uit de provincie Noord-Holland. Het doel was om de 

deelnemers kennis te laten maken met de lokale politiek. Daarom hebben we bijeenkomsten 

georganiseerd over de provinciale politiek, gemeentepolitiek en over wat je als actief PvdA-

lid in de praktijk in de lokale politiek kunt doen. Rina van Rooij, Jan Nieuwenburg, Nico en 

Freek Papineau Salm hebben de deelnemers als coaches tijdens de Rosa Leergang begeleid, 

waarvoor onze dank! 

 

Regiodagen 

In totaal zijn er vorig jaar 3 regiodagen georganiseerd: leuke interactieve bijeenkomsten met 

leden en afgevaardigden. Het Van Waarde project is langs geweest, we hebben gediscussieerd 

over de circulaire economie en de stand van zaken na 1 jaar decentralisatie in de zorg is 

besproken. Programma, artikelen en verslagen worden opgenomen in de Provinciaal. 

 

Activiteiten 

Het gewest wil graag activiteiten tussen de afdelingen en in de verschillende regio’s 

stimuleren en ondersteunen. Dat doen we door partijen bij elkaar te brengen en aanvragen van 



 

 

afdelingen, netwerken en werkgroepen die voldoen aan deze uitgangspunten van een 

financiële bijdrage te voorzien.  

De leden van fractie en bestuur vormen duo’s die elk een regio van het gewest onder hun 

hoede hebben. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen, knelpunten en activiteiten in hun 

regio. De meeste aandacht gaat uit naar de bestuurlijke versterking van de afdelingen.  

 

Prijzen. 

In 2015 is de Rode Kanjer 2014 tijdens de nieuwjaarsreceptie in Amsterdam West uitgereikt 

aan Fatima Elatik door Ronald Plasterk. De voorbereidingen voor de tweejaarlijkse Roel de 

Wit prijs zijn in 2015 gestart.  

 

2. Verslag  2015 van de secretaris – Eelco Taams. 

 

Hierboven zijn al veel van onze activiteiten aan de orde gekomen. Bij al die activiteiten heeft 

het secretariaat een ondersteunende rol gespeeld.  

 

Daarnaast is het een flinke klus geweest om op tijd correcte kandidatenlijsten in te leveren 

voor de Statenverkiezingen en de Waterschappen. Dank zij de ondersteuning van Sonja Kagie 

(fractiebureau) en bestuursleden kwam het goed voor elkaar. Ook de organisatie van de 3 

extra Gewestelijke Vergaderingen over deelname aan de coalities en de coalitieakkoorden 

vroeg de nodige aandacht. 

 

Het bestuur heeft ook een evaluatie van de lijsttrekkerverkiezingen gehouden onder leiding 

van Auke Ham. Het resultaat is in de GV van december aan de leden voorgelegd. Een 

discussie over nut en noodzaak van lijsttrekkerverkiezingen zal op een volgende GV aan de 

orde komen. Ook zal de voorbereiding en de communicatie nog eens goed worden bekeken. 

  

Provinciaal is in 2015 2 x verschenen onder redactie van Mirjam van Musscher en heeft weer 

veel waardering geoogst. De oplage is ongeveer 1200 en het tweede nummer is weer onder 

alle leden verspreid (10.000). Daarnaast was er een uitstekende verkiezingsglossy. 

 

Na de verkiezingen namen we afscheid van de Statenleden  en vertegenwoordigers in de 

waterschappen die niet terugkeerden, waaronder het DB-lid van AGV, Manfred van de Heijde 

en ook van onze gedeputeerde Elvira Sweet. Inger de Bruijn verliet het fractiebureau vanwege 

de aanvaarding van een baan elders. We zijn haar veel dank verschuldigd voor de uitstekende 

wijze waarop ze de verkiezingscampagne heeft getrokken. 

 

Het gewest heeft ook weer ondersteuning geboden bij regionale activiteiten van afdelingen en 

bemiddelend opgetreden bij afdelingen met problemen. 

 

Er komen per jaar naar schatting enkele duizenden mailtjes binnen bij het secretariaat.  

 

Samenstelling bestuur 

 

Het bestuur heeft drie leden zien vertrekken. Penningmeester Erick van de Wouw  moest 

vanwege persoonlijke omstandigheden een stapje terug doen, Marieke van Duijn werd 

Statenlid en Lucien Nix koos er voor zijn prioriteiten te verleggen naar andere activiteiten. 

Het bestuur besloot de ontstane vacatures niet te herbezetten middels tussentijdse 

verkiezingen, maar tot de bestuursverkiezingen in 2016 door te gaan met 11 leden. 



 

 

Bestuurslid Linda Maasdijk werd bereid gevonden het penningmeesterschap over te nemen 

tot maart 2016, hetgeen door de GV is bekrachtigd. 

 

Dagelijks Bestuur 

Rian van Dam (voorzitter) 

Eelco Taams (secretaris) 

Erick van de Wouw (penningmeester), na GV 29 maart 2015 Linda Maasdijk 

Ed Bausch (vicevoorzitter) 

 

Algemene Bestuurleden in 2015 

Songül Akkaya 

Maarten Aleva 

Marieke van Duijn tot de verkiezingen. 

Huseyin Erarslan 

Auke Ham 

Linda Maasdijk 

Mirjam van Musscher 

Lucien Nix afgetreden in de zomer. 

Marianne Troostwijk 

Onno van der Vlerk 

 

CLB 

Berent Daan tot verkiezingen, daarna Ronald Vennik (wethouder Velsen) 

 

Vaste Genodigden bestuursvergadering. 

Naast de fractievoorzitter (Xander den Uyl) en Ineke Mos (consulent Partijbureau), worden 

ook Noord-Hollandse leden van Eerste Kamer en Tweede Kamer uitgenodigd en Berent 

Daan/Ronald Vennik (CLB). Wisselend zijn  fractieleden aanwezig tijden de 

bestuursvergaderingen. Vanaf 2014 worden ook onze Waterschapsbestuurders uitgenodigd. 

 

Gewestelijke Vergaderingen.  

Er vonden in dit jaar 7 Gewestelijke Vergaderingen plaats, 3 Regiodagen, een 

nieuwjaarsbijeenkomst en diverse verkiezingsbijeenkomsten. 

 

Vergaderingen Gewestelijke Bestuur 

Er zijn in 2015 9 vergaderingen van het GB gehouden en een aantal DB-vergaderingen. Het 

DB komt sinds de zomer 2015 alleen nog apart bijeen als het nodig is. De vergaderingen 

vonden meestal plaats in Lion d'Or in Haarlem. Tijdens de vergaderingen is er door de 

Regiocontactpersonen verslag gedaan van gebeurtenissen in de Regio’s en werd de voortgang 

in de portefeuilles besproken.  

 

Fractieleden brachten tijdens de bestuursvergaderingen verslag uit van al het nieuws uit de 

Statenfractie. Marith Rebel komt vooral op de Regiodagen en was er bij campagneactiviteiten.  

Joyce Sylvester uit de 1e Kamer heeft  tot de verkiezingen vaak verslag gedaan van de Haagse 

politiek en ondersteunde ook dit jaar weer  het gewest door deel te nemen aan enkele 

activiteiten. Aanwezigheid van fractie is goed, onze CLB vertegenwoordiger, en de 

vertegenwoordigers van de waterschappen zijn ook regelmatig aanwezig. De 

vertegenwoordigers van Eerste kamer (na de verkiezing) en Tweede Kamer zijn niet of 

nauwelijks aanwezig bij bestuursvergaderingen. 

 



 

 

Begin 2016 had het Gewest 9.508  leden in 51 afdelingen. Dat zijn er 717 minder dan vorig 

jaar. De dalende trend zet zich dus nog steeds door. Het aantal afdelingen  is met 4 afgenomen 

door fusies vanwege gemeentelijke herindelingen.  

 

3. Financieel jaarverslag 2015 

 

In de begroting 2015 hebben we geraamd  dat we dat jaar € 134.000,-- nodig zouden hebben. 

We hebben in 2015 € 143,665 uitgegeven, bijna € 10.000,-- meer dan geraamd. 

 

Wat waren onze inkomsten 

De afdracht van het partijbureau, de rente, giften en de bijdrage van de politici leverde 

€52.345,-- op .  Begin 2015 was ons kapitaal €189.323,-- en eind 2015 was ons kapitaal nog 

€135.00,--. 

In 2015 hebben we dus  ruim €54.323,--uit onze reserves besteed, onder andere aan de 

campagne. 

 

Wat waren onze belangrijkste uitgaven 

 Dit was het jaar van de campagne voor de statenverkiezingen en voor de 

waterschapsverkiezingen. Aan de campagne hebben we in 2015 ruim € 82.622,-- (post 

4514) uitgegeven. Tijdens de campagne heeft het gewestbestuur besloten om  het 

budget met €10.000,-- op te hogen. Dit verklaart het verschil tussen de begroting en de 

rekening.   

 Vanuit het gewest ondersteunen we activiteiten die “gemeentegrens” overstijgend zijn, 

en die bijdragen aan ledenbehoud, ledenwerving en binding van onze leden. Dit jaar 

hebben we daar €650,-- (post 4601, 4650, en 4600) uitgegeven.  

 Aan de organisatie van onze regiodagen  hebben we bijna €10.000,-- besteed (post 

4652). 

 De uitgave van de provinciaal heeft in 2015 €10.540,-- gekost. Hij is dit jaar één keer 

minder uitgebracht dan in de andere jaren(post 4500).  

 De Rosa leergang is eind 2015 gestart. In 2015 hebben we weinig uitgegeven (€300,--) 

de meeste uitgaven komen in 2016 (post 4051).  

 De overige middelen, iets meer dan €13.000,--zijn  besteed aan de gebruikelijke 

bestuurskosten, secretariaat, vergoedingen, reiskosten enzovoort. 

Wat is de financiële situatie nu en een blik in de toekomst. 

Onze reserves bestaan uit €135.00,--. Daarvan zit €53.992,-- vast in deposito’s die pas in 2024 

vrijkomen. Op onze lopende spaarrekening staat €73.030,--.  

We hebben onze reserves altijd ingezet voor de campagne en andere activiteiten. Tot 2024 

zijn er twee maal verkiezingen in 2019 en in 2023. Bij deze verkiezingen  kan niet meer 

zoveel uit de reserves worden geput als in 2015.   

 

 Linda Maasdijk, penningmeester 

 

4. Verslag Statenfractie - Xander den Uyl,  PvdA Noord-Holland Fractie  

 

De grote gebeurtenis van het afgelopen jaar was natuurlijk de Provinciale Statenverkiezing 

van 18 maart. Helaas was de uitslag dusdanig dat onze fractie gereduceerd werd van 11 naar 7 



 

 

zetels. Naast een aantal vertrouwde gezichten is de nieuwe fractie aangevuld met een aantal 

nieuwe en zeer enthousiaste statenleden. Samen zijn we hard aan de slag gegaan om 

gedurende deze 4 jaar te zorgen voor een sterker en socialer Noord-Holland. Onze eerste taak 

was te komen tot een coalitieakkoord en we zijn blij dat we erin geslaagd zijn om, samen met 

onze coalitiepartners, tot een akkoord te komen waarin realistische en ambitieuze keuzes 

worden gemaakt op het gebied van werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Vanuit 

de fractie is Tjeerd Talsma teruggekeerd als gedeputeerde. Tijdens ons eerste fractieweekend 

in oktober hebben we een duidelijke keuze gemaakt om ons tijdens deze periode te richten op 

een viertal speerpunten: werk, wonen, duurzaamheid en natuur en milieu. 

 

5. Waterschappen. 

 

De PvdA Noord-Holland wordt weer vertegenwoordigd in de waterschappen AGV en HHNK. 

We hebben alle vertrouwen in onze water-vertegenwoordigers die zich gaan inzetten voor een 

sociaal waterbeleid. Uitgangspunten zijn; betaalbaar, voldoende, veilig en schoon water. 

 

Dit zijn onze vertegenwoordigers: 

 

NNHK: 

Kees Stam – db lid 

Marjan van Leijen – fractievoorzitter 

Fijko van der Laan – fractielid 

 

AGV: 

Rolf Steenwinkel – db lid 

Leny van Vliet- Smit- fractievoorzitter 

Mirugia Sikkes – fractielid 

Egbert de Vries – fractielid 

Bea de Buisonje – fractielid 

Reinie Kaas – duolid 

 

In waterschap Rijnland (valt onder PvdA Zuid-Holland) is onze Haarlemse partijgenote Els 

Veenhoven in het waterschapsbestuur gekozen. 

 

Opgemaakt: Huseyin Erarslan, coördinator waterschappen 

 

6.  Jaarverslag 2015  PvdA-fractie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. 

 

2015 was voor ons een spannend jaar met voor de tweede keer waterschapverkiezingen 

volgens het lijstenstelsel en voor de eerste keer volgens de Kieswet. 

Ruim 6 jaar mochten we als eerste PvdA fractie volmaken. In maart waren verkiezingen, 

samen met Provinciale Staten. 

Tot onze grote opluchting verdubbelde de opkomst in deze constellatie; we wonnen zelfs 2 

zetels. Nu zijn we na splitsing van de VVD, de grootste fractie niet alleen in AGV (5/23 

zetels), maar ook landelijk. 

Voor het waterschap stemden in Amsterdam duidelijk meer mensen PvdA dan voor de 

provincie. Naar onze mening zouden we gezamenlijk meer stemmen hebben kunnen halen als 

we er regionale verkiezingen van hadden gemaakt: er is regionaal een link  met water als 

leidend principe in de ruimtelijke ordening. Voor de verkiezingen in 2019 hier toch eens over 

nadenken? 



 

 

 

Als oude fractie hebben we eerst kennisgemaakt met tien van de kandidaten op de lijst door 

een tocht in Amsterdam over de zeedijken te maken. Daarna konden we vol aan de slag met 

de kandidaten voor de provinciale staten om te flyeren, huis aan huis bezoeken, buurtbrieven, 

bloggen, debatten en een fietsvierdaagse. 

De BAR had een bijeenkomst georganiseerd over de waterschappen met als gasten de 

Deltacommissaris Kuijken en onze 2
e
 kamer waterwoordvoerder Lutz Jacobi. 

 

Eind maart werd de nieuwe, vijfkoppige fractie geïnstalleerd en na de inwerkperiode zijn we 

hard aan de slag gegaan. Een coalitie werd gesmeed met VVD, Water Natuurlijk, CDA en 

wettelijk verplicht met een van de geborgden, dat werd ongebouwd. Rolf Steenwinkel werd 

onze DB-er met o.a. rioolwaterzuivering en cultureel erfgoed in zijn portefeuille. Het nieuwe 

waterbeheerplan 2016 – 2021 werd met bijdragen uit onze fractie over klimaatbestendige stad 

aangenomen, ook tot de portefeuille van Rolf behorend.  

Naast het gebruikelijke vergaderwerk en het kritisch volgen van de DB-ers hebben we 

bevredigende antwoorden gekregen op vragen over het effect van volksfeesten op de grasmat 

van parken. Gemeenten kunnen daar bij de organisatie van feesten wat mee. Naar 

microplastics en medicijnresten wordt nog veel onderzoek gedaan er zijn ook nog geen 

normen voor vastgesteld, Met regelmatige vragen hierover proberen we scherp te krijgen wat 

dat voor de zuiveringsheffing zou kunnen gaan betekenen. Een motie werd aangenomen over 

de salariëring bij de Waterschapbank. Samen met het statenlid in Utrecht werd er ingezet op 

snellere verplaatsing van een agrariër, die omringd door de waterparel Noorderpark toch met 

het peil gefaciliteerd  moet worden. Een peil dat veel kosten met zich mee zal brengen en voor 

de natuur niet het meest geschikte peil is. We zullen ook ons speerpunt in het oog houden wat 

betreft kwijtschelding van heffingen voor de minst draagkrachtigen.  

Verder woonden we bewonersbijeenkomsten bij, waar informatie wordt gedeeld over nieuwe 

watergebieds- of dijkversterkingsplannen. De bijeenkomsten geven naast gesprekken met 

bewoners ook de mogelijkheid om draagvlak voor de plannen te kunnen inschatten. Helaas 

sneuvelde het plan van de waterharmonica in Amstelveen, waar gezuiverd rioolwater met een 

extra zuiveringsstap gebruikt zou kunnen worden voor stedelijk water, zodat geen brak 

Amstelwater zou hoeven te worden ingelaten.  

Het project “Baggeren van de Vecht” kon na jaren worden afgesloten met een grootse viering 

in een 4 tal aanliggende gemeenten. Het was waarschijnlijk de eerste keer ooit dat de Vecht 

werd gebaggerd. Naast de gevonden bommen en granaten werden een zwaard uit de tijd van 

Karel de Grote en een heel oude molensteen opgevist. 

 

We brachten drie werkbezoeken: de Hoeker molen (prov. Utrecht) langs de Vecht, die nog 

onvoldoende met water wordt gefaciliteerd door ons, ondanks een daarvoor afgesloten 

convenant. Een bedrijf van een veeboer in het Groene Hart. En een rondleiding langs 

waterwerken in Uithoorn door ons oud-fractielid Els Gasseling. 

Daarnaast deden we ook mee aan het CLB waterbestuurdersnetwerk. In 2015 waren er 3 

bijeenkomsten: Den Bosch met waterberging rond de stad, Ede (Vallei en Veluwe)  met de 

innovatieve Nereda zuiveringsinstallatie en Delft waar we waterberging in kassen te 

gebruiken voor gietwater konden bewonderen. 

 

Inmiddels is 2016 aangebroken. Dit jaar moeten we weer een aantal zaken tot een goed einde 

brengen. Naast de Hoeker molen staat ook de Ronde Hoep als calamiteitenpolder op de rol, 

waar we een inlaat moeten maken voor gecontroleerde waterberging mocht er in de 

Amstelboezem onverhoopt iets fout gaan. Maar de weinige bewoners van deze bijzondere 

polder zijn absoluut niet blij met onze door de provincie opgedragen opgave.  



 

 

Ook hopen we wind mee te krijgen van de provincie om in 2020 energie-neutraal te kunnen 

werken als waterschap. 

 

Amsterdam, 16-01-2016 

Leny van Vliet-Smit en Reinie Kaas, resp. Fractievoorzitter en duo-AB lid van AGV  

www.pvda-amstelgooivecht.nl 

 

7.   Jaarverslag PvdA Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 

 

2015 was een bijzonder jaar voor de fractie van PvdA HHNK. 

Op 18 maart 2015 vonden de waterschapsverkiezingen plaats. Deze keer gecombineerd met 

de Provinciale Statenverkiezingen. De opkomst was (mede) daardoor aanzienlijk gestegen 

t.o.v. de vorige verkiezingen; van ruim 20% naar ruim 40%. 

Het begin van 2015 stond voornamelijk in het teken van de verkiezingscampagne. Zo veel als 

mogelijk is aangesloten bij de campagne voor de PS verkiezingen. 

Voor de PvdA HHNK was de uitslag prima. Met 3 zetels werd hetzelfde aantal zetels behaald 

als in de voorgaande bestuursperiode.  

De fractie heeft afscheid genomen van Kees Borst. Kees Stam en Marjan Leijen zijn 

herkozen. Nieuw in de fractie is Fijko van der Laan. Na succesvolle coalitieonderhandelingen 

maakt de PvdA weer deel uit van het dagelijks bestuur met Kees Stam als heemraad.  

Het coalitieprogramma is in een gewestelijke vergadering in mei goedgekeurd. 

De fractie wordt sinds juni ondersteund door 2 steunfractieleden: Piet Oudega (voormalig 

wethouder Zaanstad) en Jos Dings (fractievoorzitter PvdA/GroenLinks in Beemster en 

voormalig wethouder). 

 

Een aantal zaken die zijn gepasseerd dit jaar: 

 De Hondsbossche Duinen zijn opgeleverd. Een mooi voorbeeld van zachte 

kustversterking met natuur, waarbij is samengewerkt met de provincie. 

 Het projectplan versterking Waddenzeedijk Texel met bijzondere aandacht voor de 

positie van (buitendijks gelegen) NIOZ. 

 Het grondwaterbeleidskader is vastgesteld (geen kopie meer van provinciaal beleid). 

 Verschillende peilbesluiten en de legger wateren zijn geactualiseerd.  

 Verdergaande voorbereiding en discussie Versterking Markermeerdijken. 

 Het Waterprogramma 2016-2021 is in de laatste vergadering van het jaar vastgesteld. 

In dit programma zijn de ambities voor de komende 6 jaar in beeld gebracht. In 

dialoog met het gebied is dit in een proces van 2 jaar tijd tot stand gekomen. 

Uitwerking vindt vooral thema- en gebiedsgericht plaats. 

 Het kwijtscheldingsbeleid van HHNK is besproken en geëvalueerd. De regeling wordt 

vanaf 2016 verruimd voor AOW-ers. Daarnaast gaat het dagelijks bestuur studeren op 

mogelijkheden om ondernemers (op of onder bijstandsniveau) ook in de regeling op te 

nemen. Dit n.a.v. een motie die ondermeer door de PvdA en de Algemene 

Waterschapspartij is ingediend. 

 De begroting 2016 is in november vastgesteld. Het coalitieakkoord is hierin verwerkt. 

De verhoging van de tarieven is beperkt gebleven tot gemiddeld 2 %.  

 

 

Marjan Leijen 

 
Daarnaast is een eerste poging ondernomen een bestuurskring te starten, dit zal in het nieuwe jaar verder 

worden uitgewerkt. 

http://www.pvda-amstelgooivecht.nl/


 

 

8. Verslag commissie Evaluatie Lijsstrekkerverkiezingen en regio Amstel en 

Meerlanden – Auke Ham 

 

Dit jaar heeft naast de PS verkiezingen ook in het teken gestaan van een 

lijsttrekkersverkiezing. Dit is zoals de partij gewoon gebeurt middels een ledenraadpleging. 

Omdat de uitslag hiervan niet onomstotelijk vast heeft gestaan is het bestuur gevraagd een 

evaluatie van deze verkiezingen te houden. De resultaten hiervan zijn inmiddels 

gepresenteerd. Nog op het programma staat een discussie over de resultaten en het voorleggen 

van de aanbevelingen aan de gewestelijke vergadering. 

 

In de regio Amstel-Meerlanden/Haarlemmermeer is het een tamelijk rustig jaar geweest. Het 

gewest heeft diverse activiteiten op allerlei wijze ondersteund en in één regio is het bestuur 

geholpen met vernieuwing. 

 

9. Jaarverslag 2015 kring PvdA Noordkop 
 

De kring Noordkop is een bestuurlijk overleg tussen de afdelingen Schagen, Den Helder, 

Texel en Hollands Kroon. 

 

De kring heeft in 2015 vijfmaal vergaderd. Er is onder andere informatie uitgewisseld over de 

politieke ledenraad, de adviesraad verenigingszaken en bestuurszaken. Concrete actiepunten 

die in 2015 zijn gepasseerd: 

 Bedrijfsbezoek aan biologisch groenteteeltbedrijf de Lepelaar 

 Pleisterplaats Petten in campagnefietstocht NH 

 actief overleg met provinciale bestuurders  

 Schorren Wieringen schoonmaken 

 campagne-initiatieven gedeeld 

 opzet kringoverleg verbreed 

 

Mirjam van Musscher, voorzitter kring Noordkop 

 

10. Verslag Zaanstreek/Waterland 

 

In de regio Zaanstreek/Waterland is de PvdA- bestuurderskring nieuw leven ingeblazen 

dankzij de inspanningen van de afdelingen Waterland en Landsmeer. Er hebben drie 

bijeenkomsten plaatsgevonden voor raadsleden en afdelingsbestuurders over de toekomst van 

de bestuurlijke samenwerking van de gemeenten. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht. 

Het gewest heeft deze bijeenkomsten ondersteund en participeert er in. 

 

In Edam/Volendam /Zeevang is een gefuseerde afdeling tot stand gekomen vanwege de 

herindeling. De tussentijdse verkiezingen leverden voor de PvdA een zeer teleurstellend 

resultaat op. We hebben 1 zetel gehaald en maken deel uit van de oppositie. 

 

Eelco Taams, regiocontactpersoon 

 


