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Bestuur Gewest Noord Holland 

 

 

Inleiding 

 

Het jaar 2019 staat in het teken van de verkiezingen. 21 maart kiezen voor nieuwe Provinciale Staten 

en de nieuwe algemene besturen van de waterschappen. De maanden januari, februari en maart 

staan in het teken van de campagne. We hebben in 2018 gebouwd aan een campagneorganisatie en 

de ambitie om 20% meer stemmen te trekken staat nog steeds als een huis. We hebben vertrouwen 

in de toekomst, de toegevoegde waarde van de sociaal democratie en we staan voor onze waarden. 

De PR van de PvdA is beschadigd, opnieuw uitvinden en terug naar onze sociaal democratische 

waarden is de koers die wij willen varen. Op deze manier hopen wij de kiezers die we verloren zijn 

weer aan ons te kunnen binden. Daarnaast kijken we heel goed bij welke groepen we kiezers kunnen 

vinden en stemmen daar onze strategie op af.  

  

We hebben weer een gewestbestuur in andere samenstelling. Een kleiner bestuur (8-9 leden) en een 

nieuwe campagneleider en nieuwe secretaris completeren het geheel. We werken samen met een 

klein partijbureau. Al eerder zijn er taken van het partijbureau overgedragen naar het gewest; dit zal 

door de verdere inkrimping van het partijbureau versterkt worden. Daar moeten we voor 2019 ook 

verder op anticiperen, middelen en menskracht voor reserveren en mobiliseren. We stemmen mbt 

communicatie en gebruik van website en social media goed af met het fractiebureau van Provinciale 

Staten 

De PvdA doet ertoe, de overtuiging van het bestuur gewest Noord-Holland is dat overal waar lokale 

politiek bedreven wordt, zal de PvdA aanwezig moeten zijn. De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 

laten een stabilisatie zien. Gelukkig zien we een toename van deelname van de PvdA in de 

gemeentebesturen. We leveren nog steeds goede en krachtige lokale bestuurders. Tegelijkertijd zien 

we dat meerdere afdelingen moeite hebben om voldoende kader te mobiliseren. Het was hierdoor 

lastig om goede lijsten samen te stellen.  Het gewest ziet hierin een rol om afdelingen zoveel mogelijk 

te blijven ondersteunen, samenwerking te stimuleren, zodat zij hun rol kunnen pakken in de eigen 

gemeente en regio.  

We zetten ook sterk in op vernieuwing in de communicatie met de leden. De 

verkiezingsprogramma’s zijn tot stand gekomen door inzet van ledenpanels. Vele leden hebben 

daarmee inbreng kunnen leveren. De kwaliteit van de programma’s en het draagvlak nam daardoor 

toe. We zijn dan ook in staat gebleken om de politieke discussie over essentiële punten met elkaar te 

blijven voeren. Dat is voor het gewest een van de belangrijke doelstellingen: debat met de lden in de 

partij weer terugbrengen. We gaan en staan voor de inhoud van het politieke debat. We willen daar 

ook in 2019 verder op inzetten.  

We hebben geconstateerd in het proces om tot goede lijsten te komen dat we meer aan scouting 

moeten doen. In 2019 weer mee starten met het opstellen van een praktisch en effectief scouting 

plan. We leggen aan u een ambitieus Jaarplan 2019 voor; met beperkte beschikbare middelen en 



met minder menskracht zullen we meer moeten doen. Het voorliggende concept Jaarplan is een 

weerslag van deze ambitie. Samen met de begroting van 2019 geeft het gewestbestuur de basis voor 

de werkzaamheden voor 2019.  

 

Over de jaren 2017 en 2018 heeft het gewestbestuur op basis van de bekende liquiditeitscriteria 

geen afdracht ontvangen, hetgeen direct ten koste is gegaan van onze reservering voor de 

verkiezingen in 2019. 

Voor 2019 verwachten wij wel weer een afdracht, rekeningoverschotten van de komende jaren 

zullen weer gespaard moeten worden om ook bij de volgende verkiezingen in 2023 

campagnemiddelen te hebben. 

 

1. Vergaderingen 
Het algemeen gewestelijk bestuur vergadert ongeveer eenmaal per zes weken, uitgezonderd het 

zomerreces. Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en vice voorzitter) 

vergadert een aantal keren tussen het algemeen gewestelijk bestuur vergaderingen in. 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 vergadering wordt 2 keer per jaar gehouden, aansluitend aan de regio 

dag. Voor 2019 hebben we minimaal 2 en maximaal 4 regiodagen in de planning staan; vanwege de 

verkiezingen in maart plannen we de eerste regiodag pas daarna. 

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

vergadering de voortgang hiervan besproken en getoetst aan de uitgangspunten. 

Door het afschaffen van de congres en gewestelijke afgevaardigden zijn er veranderingen 

opgetreden in de voorbereidingen van gewestelijke vergadering, congres en politieke ledenraad. We 

gebruiken het ledenpanel, het instrument van de ledendemocratie en organiseren voorcongressen 

voor discussie en om moties en amendementen af te stemmen en in te dienen. Voor het stemmen in 

de gewestelijke vergadering moeten we de leden op hun stem en ledenrechten kunnen controleren. 

In 2019 gaan we experimenteren met digitaal stemmen op afstand en streamen. 

 

2. Volgen fracties 
De voorzitter, afgewisseld met een van de leden van het bestuur, woont de fractievergaderingen van 

de fractie provinciale staten 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 fracties van de 

waterschappen. 

De voorzitter resp. de portefeuillehouder waterschappen voeren 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. 

 

3. Vertegenwoordigingen in de partij (vereniging) 



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

verenigingsraad en de politieke ledenraad. Ook nemen we deel aan het landelijk overleg van de 

gewestvoorzitters. Aan dit overleg levert Noord-Holland momenteel de voorzitter. 

De werkwijze van verenigingsraad is vorig jaar onder de loep genomen. Er zijn andere afspraken 

gemaakt met betrekking tot  agendavorming en voorbereiding. Er is een landelijk financiële 

commissie gevormd, de penningmeester van Noord-Holland neemt zitting in deze werkgroep. 

 

4. Communicatie 
De provinciaal komt in principe 3 tot 4 maal per jaar uit. Ook in 2019 stellen we voor om slechts 1 

nummer fysiek uit te brengen en deze toe te sturen aan alle leden. De andere exemplaren zullen 

digitaal worden uitgebracht. Dit hangt nauw samen met beschikbare middelen in de begroting. Het 

fysiek exemplaar zal in 2019 in het teken staan van de resultaten van de provinciale en 

waterschapsverkiezingen. De inhoud van het blad sluit aan bij de programmering van de regiodagen.  

De invulling de provinciaal gaat in samenwerking met de fracties. 

De dagelijkse communicatie, artikelen op website en mededelingen op social media gaan in overleg 

met het fractiebureau. 

 

5. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 

Maart 2019 worden verkiezingen provinciale staten en waterschappen gehouden. Het gewest is 

hiervoor aan zet. De eerste maanden van 2019 staan in het teken van campagne. We hebben onder 

leiding van de campagnecoördinator gebouwd aan een goede campagneorganisatie. Dit moet leiden 

tot het verwezenlijken van de ambitieuze doelstelling om 20 % meer stemmen te trekken.  

 

6. Ledendemocratie & Voorcongressen 

Samen met de afdeling Amsterdam voeren we de Pilot Ledendemocratie; dit instrument is nog 

steeds in ontwikkeling en inmiddels ook door het partijbestuur omarmt. We zetten het ledenpanel in 

ter voorbereiding van politieke ledenraad en congres; het wordt gecombineerd met het organiseren 

van de voorcongressen. Voor het efficiënt kunnen organiseren van de voorcongressen is gekozen om 

dit samen met de afdeling Amsterdam volgens een vast draaiboek en op een vaste locatie te doen. 

Het instrument ledendemocratie, gecombineerd met een ledenpanel hebben we ook gebruikt voor 

het opstellen de verkiezingsprogramma’s Provinciale Staten en Waterschappen. 

 

7. Scholing 
In 2018 heeft het CLB de verantwoordelijkheid voor de opleidingen en trainingen overgenomen. Het 

gewest organiseert de decentrale opleidingen in samenspraak met CLB en Partijbureau. Welke 

opleidingen voor 2019 gepland staan hebben we nog niet in beeld.  

 

8. Ondersteuning afdelingen 
Het bestuur hecht eraan dat, zeker in het jaar van de verkiezingen, afdelingen op orde zijn. 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 afdeling 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 

2019 veel energie in onze vereniging moeten stoppen door hen te faciliteren en ook te ondersteunen 

bij campagne, opleidingen en (regionale) activiteiten.  

Samen met de afdelingen in de eigen regio en in afstemming met partijbureau kunnen al naar gelang 

de vraag vanuit de afdelingen initiatieven ontplooit en ondersteunt worden, dan wel knelpunten 

aangepakt.  

Het gewest ondersteunt bovenlokale activiteiten. We hebben een beperkt budget daarvoor 

beschikbaar. Ook kan men hiervoor het landelijk activiteiten budget gebruiken. 

 

9. Regiodagen 
Samen met de Statenfractie organiseert het bestuur maximaal 4 regiodagen. De regiodagen zijn 

speerpunten in het werk van het gewest. In het licht van de verkiezingen in 2019, zullen we de 

programmering en de inhoud van de dagen zoveel mogelijk koppelen aan campagne en provinciale 

en waterschapsverkiezingen.  

 

10. Conflictbemiddeling 
Met het partijbestuur en partijbureau is afgesproken dat het gewest mbt problemen binnen de 

afdelingen het eerste aanspreekpunt is. We hebben dit nu nog belegd bij de regiocontactpersonen, 

met het voornemen om de portefeuilles in het bestuur anders in te richten kan dat veranderen. 

Uiteraard wordt, mede afhankelijk van de aard van de problematiek, afgestemd met partijbureau 

en/of CLB. Deze taak is belegd bij voorzitter en vice voorzitter. 

 

11. Prijzen en Nieuwjaarsreceptie 

We starten en nieuwe jaar graag met onze leden. Het gewest heeft al enkele malen een 

nieuwjaarsreceptie samen met een afdeling georganiseerd. Dit is ons goed bevallen. We 

gaan dit als beleid inzetten. Elk jaar benaderen we een andere afdeling om gezamenlijk een 

nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Voor 2019 wordt het de afdeling Amsterdam Oost. 

Het bestuur reikt 1 prijs 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. 

De tweejaarlijkse Roel de Witprijs hebben we in goed overleg met fractie omgezet in een Roel de Wit 

lezing. Een nieuwe vorm waarin we op een goede manier de waardering van en het gedachtegoed 

van Roel de Wit kunnen benadrukken. Het gewestbestuur werkt hierin nauw samen met de 

woordvoerder (natuurbescherming) van de fractie.  

 

12. Scouting 

We hebben tijdens het proces van werving van kandidaten voor waterschappen en provinciale staten 

gemerkt dat we vissen uit een beperkte vijver. Om over 4 jaar weer met sterke en vooral diverse 

lijsten (inclusief jongeren en vrouwen) te kunnen komen zullen we een praktisch en effectief scouting 

programma moeten opzetten.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roel_de_Wit


Dit zal in het jaar 2019 worden opgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 


