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Jaarplan 2017 

Bestuur Gewest Noord- Holland 

Vastgesteld in bestuursvergadering van 17 december 2016 

Inleiding 

 

Op 24 augustus 2016 heeft het partijbestuur een “Heidag” georganiseerd om een aanzet te maken 

voor het werkplan voor 2017. De leden van het bestuur hebben zorgen: het ledental staat onder 

druk, het is voor de partij steeds lastiger om de leden vast te houden. De huidige tijd, waarin steeds 

minder mensen zich via een lidmaatschap aan een (politieke) partij willen binden, maar ook de plaats 

van de PvdA in het huidige politieke krachtenveld, helpen ons niet. Het lijkt erop dat er een omslag in 

het democratisch denken plaatsvindt en dat de democratie zich moet heruitvinden om te komen tot 

een nieuw evenwicht. Dit leidt tot minder zetels, minder leden en dat levert voor de partij minder 

inkomsten op, terwijl het juist nu van belang is om in de partij, de leden en de vereniging te 

investeren. 

Het lijkt erop dat we bang zijn voor de negatieve uitkomsten in de peilingen die met regelmaat 

plaatsvinden. Hierdoor ontbreekt een consequente visie en komt ons eigen sociale verhaal niet altijd 

voldoende duidelijk over. De PvdA zou weer betekenis moeten krijgen in de samenleving door zich 

visionair de grote thema’s toe te eigenen zodat kiezers zich herkennen in de partij en evenals de 

bestuurders er weer voor willen gaan en we agenda-zettend zijn. 

 

Belangrijke thema’s als herverdeling van vermogen, inkomen, kennis en macht, solidariteit en de 

normen en waarden van de sociaal democratie moeten weer prominent op de agenda komen.  

Het landelijke verkiezingsprogramma zou derhalve in het teken moeten staan van de goede verhalen 

met een consistente boodschap die zich minder laten leiden door de peilingen om zo de achterban 

weer te binden aan de partij. Bij de opstelling van programma’s voor provincie, waterschap en 

gemeente is dit dan ook een goede leidraad om consequent hetzelfde verhaal met goede inhoud 

eenduidig uit te dragen. Uitgaan van de eigen kracht en niet meegaan met wisselend sentiment, 

opportunisme en populisme zodat burgers zich weer herkennen in de PvdA. 

 

Op basis van het onderzoek van de Wiardi Beckman Stichting heeft het congres een viertal 

uitgangspunten geformuleerd; bestaanszekerheid, goed werkklimaat, verheffing en binding. 

Al deze beginselpunten dragen bij aan de vorming van de solidariteit in de samenleving en het 

tegengaan van de tweedeling in de samenleving die op dit moment plaatsvindt. 

Als bestuur zien wij het als onze taak deze grote issues te operationaliseren in thema’s voor leden en 

niet leden.  

Dit betekent dat het Gewestbestuur hier de prioriteit aan geeft en een belangrijke rol voor zich ziet 

weggelegd om randvoorwaarden in te vullen bij de verkiezingen en de campagne. Dit kan door 

afdelingen te faciliteren deze onderwerpen te agenderen, discussies aan te moedigen, door de 

ledendemocratie verder vorm te geven en het werven van nieuwe bestuurders. De goede verhalen 

moeten komen van de politici, leden in ons gewest. Deze willen wij graag activeren, stimuleren en 

faciliteren om dat te doen. Dit betekent dat onze activiteiten het komende jaar hier op gericht zullen 
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zijn. Een bijzonder aandachtspunt hierbij is de eigentijdse communicatie gericht op de diversiteit van 

de doelgroepen.   

De weerslag daarvan is opgenomen in het jaarplan 2017. 

 

1. Activeren en ondersteunen  Afdelingen 

Het bestuur hecht eraan dat, zeker in het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen, afdelingen op orde 

zijn en hun belangrijke rol bij de verkiezingen kunnen vervullen. Meerdere afdelingen in het land en 

ook in ons gewest hebben moeite om voldoende enthousiaste mensen te vinden om het PvdA geluid 

goed in de gemeente te kunnen laten horen. Wij staan voor het principe dat overal waar lokale 

politiek wordt bedreven de PvdA aanwezig moet zijn. Dat betekent dat we ook in 2017 veel energie 

in onze vereniging moeten stoppen door hen te faciliteren en ook te ondersteunen bij samenwerking 

met andere afdelingen. Het gewest heeft per afdeling contactpersonen aangewezen. Zij kunnen 

afdelingen, in samenspraak met het gewest, helpen en ondersteunen. 

Vanuit bestuur en fractie zijn er duo’s actief per regio. Zij leggen contact met de afdelingen. Deze 

regiocontactpersonen kunnen zowel verenigingsknelpunten signaleren als ondersteuning bieden bij 

de organiseren van afdelingsactiviteiten. Bij meer structurele knelpunten kan het Gewest de 

samenwerking met andere afdelingen faciliteren.  

Samen met afdelingen kan, in afstemming met partijbureau, al naar gelang van de vraag vanuit de 

afdelingen initiatieven ontplooid en ondersteund worden, dan wel knelpunten worden aangepakt.  

Het gewest ondersteunt boven lokale activiteiten. Voor afdelingen die (politieke) activiteiten 

organiseren voor een groter bereik dan alleen de eigen leden, heeft het gewest een activiteiten 

budget beschikbaar. 

 

De BAM zal dit jaar verder vorm krijgen. Na vorig jaar te zijn aangevangen, zal de nadruk liggen op 

het versterken van de regionale verbanden, het opzetten van een gezamenlijke campagne en 

regionale eenheid in de verkiezingsprogramma’s. Tevens zal de bestuurskring gevraagd worden 

samen op te trekken bij (voor-) congressen. Het gewest zal via dit gremium proberen te achterhalen 

waar zij kan faciliteren. 

 

Voor de Noordkop geldt een extra uitdaging om efficiëntere en effectieve manieren te vinden om 

met elkaar te sparren, o.a. met Texel. Het dalende ledental is een zorgelijke ontwikkeling. Door voor 

de regio aandacht te vragen binnen de partij hopen wij dit tij te keren.  

Door de stevige insteek op schaalvergroting van de VVD en het CDA in de regio in relatie tot 

landschappelijke kwaliteit willen we vanuit de partij blijvend aandacht vragen voor de 

landschappelijke inpassing in relatie tot de economische ontwikkelingen. 

    

2. Campagne 

De campagne voor 15 maart 2017 focust zich vooral op het terughalen van onze stemmers. Er wordt 

gekeken naar de winwijken. 

De rol van de provincie hier is debatten organiseren, campagne activiteiten zoals de treinslinger, 1 of 

2 keer voor de verkiezingsdatum. Maar wat nog belangrijker is om de afdelingen binnen onze 

provincie te ondersteunen met campagne activiteiten zowel financieel als met menskracht, inclusief 

de inzet van de Staten fractie en bestuurders bij de waterschappen.  
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Als er een hulpvraag komt dan wordt die in behandeling genomen en bekeken hoe en wie dit het 

beste kunnen ondersteunen. 

Wat na maart gaat spelen zijn de gemeenteraadsverkiezingen, ten minste de aanloop hiernaartoe. 

Onze taak zal hier nog meer ondersteunend blijken. Omdat veel afdelingen geen of bijna geen 

bestuur hebben, zal er meer beroep op onze expertise gedaan worden. 

 

3. Ledendemocratie 

 

In 2016 is het gewest samen met Amsterdam gestart met de pilot ledendemocratie. Belangrijkste 

doelstelling hierbij is om de afstand tussen politici en bestuurder te verkleinen waardoor de directe 

invloed van de leden groter wordt. Wij moeten leden het gevoel geven dat ze ook echt leden zijn. Het 

creëren van betrokkenheid en uitwisseling van kennis en meningen geeft binding en saamhorigheid. 

Het op locatie kunnen stemmen over bijv. moties geeft de mogelijkheid samen te discussiëren en 

voorstellen te optimaliseren. Dit kan het risico op massaal tegenstemmen aanmerkelijk reduceren. 

De communicatie en het proces in het platform moeten laagdrempelig zijn zodat alle leden actief 

kunnen meedoen en transparant kunnen volgen wat de effecten zijn van de uitkomsten. Het gewest 

houdt een panel over de gekozen moties en zorgt ervoor dat het resultaat bij het partijbestuur 

terecht komt. Veel van de ervaringen over 2016 zullen een verbeterpunt zijn voor 2017. Met deze 

nieuw ingeslagen weg wordt ook de communicatie met leden en hun invloed meer eigentijds. 

 

 

4. Regiodagen 

Samen met de Statenfractie organiseert het bestuur. In 2017 willen we 2 regiodagen organiseren en 

daarnaast uitvoering geven aan kleinere thema-avonden binnen het gewest.  Deze dagen zijn 

speerpunten in het werk van het gewest. In het licht van de verkiezingen en het operationaliseren 

van de Van Waarde agendapunten ligt de focus voor 2017 op het agenderen van de grote thema’s als 

bedoeld in de inleiding. Door het stimuleren van het “Gesprek” gebruikt de Statenfractie de input 

van de regio dag mede voor haar politiek beraadslagingen. De dagen worden zoveel mogelijk 

gespreid over het gewest georganiseerd. 

Het zoeken naar meer efficiënte en effectieve manieren om met elkaar te sparren is voor sommige 

afdelingen een belangrijke opgave. Kringleden hebben uitgesproken dat het bijeenkomen vooralsnog 

van toegevoegde waarde wordt gezien omdat er op een andere manier wordt uitgewisseld en de 

gedeeld wordt wat er in de regio speelt dan wanneer dit alleen via de reguliere vergadercyclus of ad 

hoc wordt gedeeld of via de mail gebeurt. Leden hechten eraan elkaar te spreken en te zien.  

 

5. Externe contacten 

Het gewestbestuur is door een lid van het (dagelijks) bestuur vertegenwoordigd in de 

verenigingsraad en de politieke ledenraad. Aan het landelijk overleg van de gewestvoorzitters levert 

Noord- Holland momenteel de voorzitter. 

De voorzitter, afgewisseld met één van de leden van het bestuur, woont de fractievergaderingen bij 

en volgt daarbij het functioneren van de fractie. Zij zijn, indien nodig, een klankbord voor de fractie 

en hebben als taak de uitgangspunten van het verkiezingsprogramma te bewaken. De 

portefeuillehouder waterschappen onderhoudt het contact met de waterschap fracties. 
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De voorzitter resp. de portefeuillehouder waterschappen voert samen met de fractievoorzitter 

volgens de vaste cyclus, functionerings- en beoordelingsgesprekken met de fractieleden 

(waterschappen en provinciale staten), gedeputeerde en heemraden. De samenvatting van de 

beoordelingen kunnen t.z.t. aan de voorzitter van de kandidaatstelling commissie ter beschikking 

gesteld worden voor de volgende verkiezingen. 

 

6. Communicatie 

De provinciaal komt in principe 4 maal per jaar uit. In 2017 willen wij de frequentie handhaven maar 

2 nummers digitaal verspreiden om kosten te reduceren. Nummer 2 blijft toegestuurd worden aan 

alle leden. De inhoud van het blad blijft aansluiten bij de programmering van de regiodagen en 

thema-avonden. Het bestuur zet in 2017 in op een actualisering van de communicatie door het meer 

beschikbaar maken van eigentijdse communicatiemiddelen en technieken, dit in nauwe 

samenwerking met de fractie. 

 

7. Bestuur 

Het algemeen gewestelijk bestuur vergadert eenmaal per zes weken, uitgezonderd het zomerreces. 

Indien noodzakelijk komt het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en 

vicevoorzitter) vaker bijeen. Voor de vergaderingen van het algemeen bestuur worden tevens de 

Noord-Hollandse leden van Eerste en Tweede kamer, de provinciale staten, de waterschappen en de 

vertegenwoordiger van het CLB uitgenodigd. De gewestelijke vergaderingen zijn afgestemd op de 

regiodagen. 

Ieder AB lid heeft een eigen portefeuille/project onder zijn hoede, periodiek wordt in de vergadering 

de voortgang hiervan besproken en getoetst aan de uitgangspunten.  

In 2017 gaan we de contacten met Jonge Socialisten nog verder intensiveren om informatie uit te 

wisselen en kennis te delen. 

 

8. Scouting 

In de uitwerking van de regionale kandidaatstelling voor de Tweede Kamer heeft het partijbestuur 

richtlijnen vastgesteld met betrekking tot werving en scouting. De door het gewest voorgedragen 

kandidaten voor de lijst van de Tweede Kamer krijgen in ieder geval een gesprek met de 

selectiecommissie. Voor Noord-Holland is de rol van de gewestelijke inbreng door de grote 

toestroom vanuit Amsterdam uiterst beperkt. In 2017 staan verkiezingen en campagne voorop. In 

dat licht zal het Gewest aanvangen met een permanente scouting. In andere gewesten wordt hier al 

succesvol mee gewerkt en in Noord- Holland wordt door de verkiezingen gehoopt op een vliegende 

start. Voorts zal door de permanente aard van de scouting het programma in volgende jaren ook 

ingezet worden om andere personele zaken van invulling te voorzien. Gedacht kan worden aan 

commissies, kortdurende projecten of achterwacht voor het Gewest bestuur zelf.  

 

9. Scholing 

In 2016 hebben we de Jan Schaeper leergang en Rosa Leergang geëvalueerd. 

Selectie en afronding van de opleiding vragen extra aandacht en zullen in 2017 onderwerp zijn voor 

verbetering. Het zou mooi zijn als we hierbij een groter effect zouden kunnen boeken. Onze 
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samenwerking met JS kan er mogelijk toe leiden dat ook enthousiaste jongeren extra input leveren 

voor de leergangen. 

 

10. Conflictbemiddeling 

Met het partijbestuur en partijbureau is afgesproken dat het gewest m.b.t. problemen binnen de 

afdelingen het eerste aanspreekpunt is. De regiocontactpersonen zijn daarvoor de eerst 

aangewezene. Uiteraard wordt, mede afhankelijk van de aard van de problematiek, afgestemd met 

partijbureau. Binnen het gewest hebben we voldoende ervaren leden die we bij eventuele 

bemiddeling kunnen inzetten. 

 

11. Prijzen 

Het bestuur reikt 2 prijzen uit. Jaarlijks tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt de Rode Kanjer 

uitgereikt: een waardering voor die PvdA’er die zich in het voorgaande jaar bijzonder heeft 

onderscheiden op het lokale of provinciale vlak 

Tweejaarlijks wordt de Roel de Witprijs uitgereikt, een waardering voor een activiteit, persoon of 

organisatie die zich op onderscheidende wijze richt op de verbetering van groen/natuur en 

sociaaldemocratie. De planning is om deze in maart 2018 met een feestelijke omlijsting en de nodige 

media-aandacht uit te reiken. 

Voor beide prijzen stelt het bestuur een jury samen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


