
concept Verslag Gewestelijke vergadering op 16 december 2017 – 

bijlage 1 

 

versie 19.12 = definitief 

 

Afwezig met bericht o.a. vicevoorzitter GB Ed Bausch. 

 

1. concept Verslag Gewestelijke vergadering op 25 maart 2017, versie 

30.3, wordt vastgesteld. 

 

2. Actualiteit uit Provinciale Staten en Waterschappen  

→ Meer informatie over resultaten die PS fractie behaalde samen met ..., rond de 

provinciale werkambassadeur, de buurtbussen, de Fietsmobiliteit en het Kustpact valt te 

lezen in de Provinciaal XL en staat op de website van PvdA Noord-Holland. 

→ Gedeputeerde Adnan Tekin genoot het eerste jaar o.a. als ‘Stadsjongen in de natuur’. 

Adnan Tekin wil vooral werken aan het behoud van de biodiversiteit en een inclusieve 

arbeidsmarkt met leren voor ambachtelijk werk voor de toekomst. 

→ Het Waterschap AGV (Amstel Gooi en Vecht) sloot een Gebiedsakkoord voor de 

Oostelijke Vechtplassen af met tientallen stakeholders …waarbij door de PvdA 

fractie onder andere aandacht werd gevraagd voor het verminderen van ganzen 

- ganzenbeheer. Meer nieuws en standpunten kunt u lezen op de website. 

→ De tussentijdse evaluatie van Waterschap HHKN (Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier) staat in Provinciaal XL op pagina 11.   

In HHKN is een motie insecten aangenomen ter bevordering van de 

biodiversiteit. Toelichting: insecten zijn op grote schaal aan het verdwijnen.   

→ Door het Wateroverleg tussen Gewestbestuur, Provinciale Staten en de Waterschappen 

AGV en HHKN is de samenhang / dwarsverbinding tussen de verschillende onderwerpen 

verbeterd.  

 

3. concept Jaarplan 2018 

Het Jaarplan 2018 houdt rekening met de organisatorische en financiële 

gevolgen van de reorganisatie van het partijbureau. Organisatorisch betekent 

het een grotere rol van PvdA NH GB bij de ondersteuning van de afdelingen. 

Hans Aertsen licht de werkzaamheden van de werkgroep Rode Nest binnen de 

PvdA Vereniging toe en vertelt over de koppositie van NH bij de voorbereiding op 

het PvdA Congres in juni. Binnen NH wordt gebruik gemaakt van de inzet van 

het ledenpanel ter voorbereiding op de verkiezingsprogramma’s voor Provinciale 

Staten en Waterschappen. Het voordeel is dat naast PvdA leden ook niet-leden / 

belangstellenden / stakeholders kunnen participeren in dit traject.   

Aanwezigen kunnen instemmen met het concept Jaarplan 2018. 

 

4. concept Begroting 2018 

De Begroting 2017 wijzigde doordat PvdA NH GB middels het afzien van de 

jaarlijkse afdracht van het Partijbureau bijdroeg aan oplossing van de problemen 

die ontstonden door het lage aantal Tweede Kamerzetels. Dit probleem kan ook 

https://noordholland.pvda.nl/
https://www.pvda-amstelgooivecht.nl/


voor 2018 gaan gelden. De besprekingen met het Partijbureau lopen nog en 

gaan onder andere over de reservering voor de verkiezingen van PS en 

Waterschappen in 2019.  

De aanwezigen geven geen toestemming voor concept Begroting 2018 en geven 

NH GB wel toestemming om lopende uitgaven in de komende vier maanden te 

blijven doen! 

 

5. Bestuursverkiezingen 2018: Voorstel werkwijze bestuur.  

De aanwezigen stemmen met deze veranderde werkwijze in. 

 

6. Rondvraag 

Nieuwjaarsreceptie PvdA Noord-Holland GB is samen met de afdeling Zaanstreek 

op zaterdagmiddag 20.1 op het Hembrugterrein in Zaandam  

 

Alle besproken stukken (concept Verslag gewestelijke vergadering 25 maart, 

concept Jaarplan 2018, concept Begroting 2018, voorstel veranderende 

werkwijze gewestbestuur) tijdens de gewestelijke vergadering op 16.12 staan op 

de website van de PvdA in Noord-Holland bij nieuws regiodag. 

 

Verslag door Arina Angerman die Chris Laarman bedankt voor de wifi.  

 

https://noordholland.pvda.nl/nieuws/regiodag-samen-campagne-gemeenteraadsverkiezingen/

