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door Arina Angerman 

 

Aanwezig zijn ongeveer 65 mensen.  

 

1. concept Jaarplan 2019 wordt (uiteindelijk) met applaus vastgesteld. 

De aanstaande verkiezingen voor Provinciale Staten (PS) en Waterschappen (WS) zijn op 

woensdag 20 maart 2019. Afdeling Landsmeer stelt een vraag over faciliteren afdelingen en 

wil zelf helpen bij ondersteuning afdelingen. 

Het Gewest Bestuur / de Fractie heeft afdelingen in West-Friesland, het Gooi en Zuid-

Kennemerland ondersteund. In Zuid-Kennemerland leidde dat tot meer samenwerking en 

uiteindelijk tot een fusie van 4 afdelingen per 1 januari 2018.  

De bijeenkomsten van de Kring Noord-Holland Noord / Noordkop zijn een goed voorbeeld. 

Ze zijn daardoor bestuurlijk nader tot elkaar gekomen. Ledenwerving staat ook in begroting 

Wat is er aan scholing en vorming gedaan? Scholing en vorming is naar CLB overgeheveld. 

Rosa en Jan Schaper leergang zijn voor kader afdelingen. In 2018 vond de Wibaut leergang 

voor nieuw gekozen raadsleden plaats. 

 

2. concept Begroting 2019 wordt vastgesteld. 

75.000 voor aanstaande verkiezingen begroot en dit bedrag komt uit reserve PS / WS 

Bijdrage partijbureau is hoger door groei aantal leden en hogere bijdrage per lid. 

Je kunt het PvdA clubhuis in Haarlem in overleg met Bestuur Gewest huren. Het 

campagnebureau maakt veel gebruik van het clubhuis. 

Het Bestuur Gewest gaat content op website aanpassen in 2019. Advies van aanwezige is 

om elke twee weken iets nieuws op de website te plaatsen. Op de website 

https://noordholland.pvda.nl/bestuur/ staan besproken stukken concept Jaarplan en 

Begroting 2019 

 

3. Benoeming nieuwe secretaris  

De aanwezigen stemmen met groot applaus in met de wisseling van secretaris van Thelma 

Pondaag naar Farida Polsbroek tot nieuwe verkiezing Bestuur Gewest NH in 2020. 

 

4. Politieke actualiteit 

Nico Papineau Salm vervangt fractievoorzitter PS Xander den Uyl en informeert dat inzet 

van Noord-Holland heel duidelijk is bij Schiphol dossier: minder overlast voor bewoners en 

terugdringen luchtvervuiling. Ook duidelijk is een stop op bodemdaling in 

veenweidegebieden. Recent is in PS besloten om intensieve geitenhouderij niet uit te 

breiden.   

 

Waterschap HHKN  

Binnen het kwijtscheldingsbeleid is fractievoorzitter Marjan Leijen blij met extra ruimte voor 

ondernemers die geen bijstand van de gemeente krijgen. PvdA fractie communiceert 

maandelijks met nieuwe berichten op de website https://hhnk.pvda.nl/ Facebook en Twitter 

volgen nog.  

 

https://noordholland.pvda.nl/bestuur/
https://hhnk.pvda.nl/


Waterschap AGV  

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

Doel is een schone rivier en veilig zwemmen in de Amstel. Net als in het andere Waterschap 

is er regelmatig gesproken over het nieuwe belastingstelsel in ontwikkeling. Boeren moeten 

in het huidige voorstel onevenredig veel meer gaan betalen en dat is onwenselijk. 

Bij het thema bodemdaling gaat de samenwerking met de provincie Noord-Holland en 

provincie Utrecht goed. 

Bilateraal gaat ‘t goed met afstemming met Waterschap Rijnland.  

  

Mededeling 

Voorzitter Rian van Dam is ‘ongelofelijk trots en dankbaar’ dat zij is voorgedragen voor 

burgemeester in Hollands Kroon. 

 

5.  Voorbereiding op PvdA Congres van 19 januari 

Aan het ledenpanel van een week namen 588 deel en dat is een geweldig aantal = 8% van 

de leden in NH. Qua persoonlijke achtergrond is het bijzonder dat er in meerderheid 

‘ouderen’ van 60 jaar en ouder er deel aan namen. Jongeren nemen minder deel en doen 

wel mee nadat ze een herinnering ontvangen. Ambitie is een ledenpanel langer dan een 

week te laten lopen. 

  

Bijna 60% heeft het concept-programma voor verkiezingen EP niet gelezen. De thema’s 

“Zeker zijn van eerlijk werk in EU” en “Zeker zijn van een duurzame economie en een veilig 

en schoon klimaat” vinden de leden het belangrijkste.  

 

Er zijn 90 pagina’s over welke thema’s worden gemist zoals Schiphol en bij duurzaamheid 

kan er een tandje bij. Ook hadden punten concreter in acties kunnen worden geformuleerd. 

De opmerkingen in de 90 pagina’s worden door het Rode Nest gerubriceerd en gewogen en 

er worden aanbevelingen voor Bestuur Gewest NH geformuleerd. 

 

Er worden namens PvdA Noord-Holland 5 moties ontwikkeld en ingediend. 

1. Motie volgsysteem weer actief 

2. Discussie met de leden 

3. Politieke ledenraad 

4. Leden inbreng 

5. Thuis stemmen 

 

De essentie blijft hoe we digitaal en fysiek slim met elkaar kunnen combineren.  

 

Oeps 38% van de leden wist niet dat ze deel kunnen nemen aan de online Ledenkamer. 

12% van de deelnemers aan het ledenpanel nam wel deel aan de ledenkamer en dit 

betekent dat 88% geen gebruik maakte van de online Ledenkamer 

 

Motie Schiphol wordt niet vanuit het voor congres PvdA NH ingediend.  

 

Aanwezigen bespreken en stemmen over verschillende amendementen voor het concept 

verkiezingsprogramma Europese Parlementsverkiezingen. Er worden 6 amendementen 

aangenomen. 

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


- 1. Jemen wordt aangenomen 

- 2. Belastingen wordt aangenomen 

- Democratie wordt niet aangenomen 

- Europese Commissie wordt niet aangenomen  

- 3. Introductie kind garantieplan wordt zonder het woord ‘gratis’ aangenomen 

- 4. Invoering Europese Cultuurcheque wordt aangenomen 

- 5. Afvalwater wordt aangenomen  

- 6. Schoon drinkwater (landbouw) wordt aangenomen  

 

6. Toelichting campagne 

 

Overwogen wordt om  Let’s Stick Together of ook wel Let’s Work Together als campagnelied 

in te zetten. Link naar YouTube versie Live door Brian Ferry  

1. Voorbereidende fase van de integrale campagne voor PS en WS duurt tot 26 januari 

2019. Dan is de grote aftrap samen met de gewestelijke nieuwjaarsreceptie in de 

afdeling Amsterdam Oost. 

2. Er zijn campagne coördinatoren benoemd en kandidaten voor PS en WS zijn aan 

focus regio’s gekoppeld.  

3. Waar haal je de 20% winst vandaan? Bij spijtoptanten, jongeren en vrouwen door 

(her)winnen van vertrouwen kiezers met een op de eigen afdelingen / regio’s 

afgestemde ‘Zeker zijn is … ‘ campagne. Door en voor mensen met een rood hart 

onder het motto geen woorden, maar daden (verstandige actiepartij) en met guerilla-

acties zoals die rond het afschaffen van de dividendbelasting. Daarnaast is een 

autonome groei (golfbeweging) omhoog zichtbaar. De belangrijkste ambitie is door 

opkomst te bevorderen en meer stemmen krijgen op de PvdA. 

4. ‘Onze’ vrouwen (leden/kandidaten) gaan helemaal in de voorhoede … zwaan kleef 

aan effect vanuit 7 authentieke powervrouwen. 

 

Na de Gewestelijke vergadering vindt er een campagne masterclass plaats om samen met 

elkaar de campagne te gaan winnen!!! 

 

Op 9 februari 2019 vindt de Roel de Wit lezing plaats  

 

Welke vrouw moet de Ribbius Peletier (de eerste vrouwelijke gedeputeerde in 1946) 

penning krijgen? Aanmelden kan tot 14 januari 2019 https://www.noord-

holland.nl/Actueel/Archief/2018/November_2018/Wie_moet_de_Ribbius_Peletier_penning_k

rijgen 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EcAudJdxV6k
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2018/November_2018/Wie_moet_de_Ribbius_Peletier_penning_krijgen
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