JAARPLAN 2021
Bestuur Gewest Noord Holland PvdA
Inleiding.
Voor de vereniging is 2020 een bijzonder jaar geweest. Het was het jaar van de Coronauitbraak, waardoor we als vereniging niet meer fysiek bij elkaar konden komen en
spontane ontmoetingen tijdens vergaderingen en regiobijeenkomsten niet meer plaats
konden vinden. Er zijn mensen ziek geworden door het virus; en dan realiseer je je weer dat
we een vereniging zijn die helemaal door vrijwilligers wordt gedragen. Elk van hen geeft
met veel enthousiasme, ieder op haar eigen manier en met eigen mogelijkheden uitvoering
aan waar we als PvdA voor staan.
In 2020 hebben we een wisseling van het voorzitterschap gehad. Rian van Dam heeft het
stokje doorgegeven aan Coby van Berkum. Rian heeft de vereniging een stevig fundament
gegeven, waarop we met z’n allen verder kunnen bouwen.
In 2021 is het afwachten of we weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Inmiddels hebben we
kunnen oefenen met verschillende digitale vergadersystemen, zodat we ook online een
heel eind kunnen komen om het verenigingsgevoel warm te houden. Voor de ouderen, die
minder vertrouwd zijn met de digitale wereld was dit niet altijd even makkelijk. Daarom
moeten we blijven opletten of iedereen mee kan blijven doen met de nieuwe technieken.
Wij zullen daar als gewest en als afdeling alert moeten blijven.
Naast onze normale werkzaamheden om de vereniging het kloppend hart te laten zijn van
de PvdA Noord Holland hebben we het aankomend jaar een aantal aandachtspunten.
Allereerst bestaat in 2021 de PvdA 75 jaar. Wij willen als Gewest hier uitgebreid bij stil staan.
Hebben wij nog leden in ons midden die dan vanaf het begin lid zijn? In hoeverre klopt het
voor hen nog met de idealen waarmee ze toen lid zijn geworden van de PvdA en nu?
Waarom worden jonge mensen nu lid van onze partij en is er verschil met de idealen van
toen? Vragen die zo even bij me opkomen. Afhankelijk van de mogelijkheden zal een
werkgroep hiermee aan de gang gaan. Wij hebben uiteindelijk toch iets te vieren. Wij zijn
immers in voor- en tegenspoed een partij gebleven met onze sociaaldemocratische
waarden. Die waarden zijn elke keer weer een beetje opgepoetst, aangepast of
geherformuleerd, maar in essentie zijn we nog steeds een partij waar we opkomen voor
onrecht en die ervoor zorgt dat de sterkste schouders de zware lasten dragen. Waar goed
onderwijs voor iedereen een basisprincipe is.
Vergaderingen
Het algemeen gewestelijk bestuur vergadert ongeveer eenmaal per zes weken,
uitgezonderd het zomerreces. Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris,
penningmeester en vicevoorzitter) vergadert een aantal keren tussen de algemeen
gewestelijk bestuursvergaderingen 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 twee keer per jaar gehouden, aansluitend aan de regiodag.
Voor 2021 hebben wij minimaal twee en maximaal vier regiodagen in de planning staan.
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 werken we op een
andere manier. 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. We zijn met de partij in gesprek
over de mogelijkheden van digitaal en op afstand stemmen. Hierbij is het van belang, dat
het digitaal stemmen goed moet werken, of anders niet.
Volgen fractie
De voorzitter, afgewisseld met een van de leden van het dagelijks 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.
In 2021 vinden functioneringsgesprekken plaats samen met de huidige voorzitter van het
Gewest.
Vertegenwoordigingen in de partij (vereniging)
De taken van het gewestbestuur nemen toe; deze zijn meer dan voorheen projectmatig in
te vullen. Het gewest is vertegenwoordigd in de Verenigingsraad en levert daar in de
verschillende werkgroepen haar bijdrage, o.a. ledendemocratie en commissie Financiën.
Ook nemen wij deel aan het landelijk overleg van gewestvoorzitters. Daarnaast is het
gewest vertegenwoordigd in het landelijk overleg opleidingen en trainingen. Het komende
jaar zullen wij deze inspanningen voortzetten met als doel hier structureel invulling aan te
geven.
Communicatie
Om kosten te reduceren is De Provinciaal in 2020 eenmaal fysiek uitgebracht en eenmaal
digitaal. In 2021 zal ons verenigingsblad tweemaal digitaal worden uitgebracht. Op verzoek
kan ook een geprinte versie ter beschikking worden gesteld. De inhoud van het blad sluit
aan bij de programmering van de regiodagen. Onder voorbehoud van het houden van
grotere fysieke bijenkomsten zullen er in 2021 minimaal 2 regiodagen gehouden worden.
Aangezien de PvdA in 2021 75 jaar bestaat zal het gewest hier ook aandacht aan besteden.
Afhankelijk van de mogelijkheden zal hier een werkgroep mee aan de gang gaan.
In 2021 zullen we evenals in 2020 twee netwerkbijeenkomsten organiseren voor PvdA
bestuurders.
In de digitale wereld is een actuele website van de PvdA Noord -Holland onmisbaar. In
overleg met de fractie zullen we inspanningen verrichten om de website weer actueel te
maken. Allemaal met als doel: elkaar kunnen vinden en zichtbaar zijn naar de buitenwereld.
Ledendemocratie en Voorcongressen
Samen met “het Rode Nest” vullen wij de ledendemocratie in. Wij zetten het ledenpanel in
ter voorbereiding van de politieke ledenraad en congres. Met als belangrijk onderdeel de
Tweede Kamerverkiezing van maart. In 2020 hebben we geconstateerd dat vele leden en
niet-leden geïnteresseerd zijn in deze vorm van communicatie. Bovendien bereiken we

hiermee ook meer deelnemers dan met de ‘’oude” vorm. Ook landelijk wil het gewest een
voorbeeld zijn voor eigentijdse werkwijzen. Alle leden krijgen via de mail vragen en
stellingen voorgelegd waarop ze kunnen reageren. De antwoorden hierop vormen input
voor de regiodagen, zodat wij de discussie daar kunnen voeden met standpunten van de
leden. Wij koppelen ledenpanels aan de regiodagen, zodat wij de discussie op de regiodagen kunnen voeden met standpunten van de leden. De Statenfractie en de
Waterschappen gebruiken de input van de regiodag mede voor haar politieke
beraadslagingen, en de oogst van de regiodagen vormt ook bouwstenen voor het
volgende verkiezingsprogramma. De dagen worden zoveel mogelijk gespreid over het
gewest georganiseerd.
Regiodagen
In 2021 zullen we evenals in 2020 regiobijeenkomsten organiseren voor onze leden. Elkaar
ontmoeten blijft een pijler van onze vereniging. Zo kom je in contact met nieuwe
partijgenoten, pak je samen een klus op of diep je een onderwerp uit. Naast fysiek bij
elkaar komen, willen we ook in de digitale wereld ontmoetingen organiseren en zichtbaar
zijn. Samen met de Statenfractie en de Waterschappen organiseert het bestuur maximaal 4
thematische regiodagen, die ook dienen om nieuwe thema’s te verkennen. De regiodagen
zijn speerpunten in het werk van het gewest. Het aantrekken van meer leden, het
publicitair uitnutten van de leuke en informatieve dagen zijn (wederom) de opgaven voor
2021.
Scouting en scholing
Een nieuw aandachtspunt is de scouting van nieuwe leden voor Gemeenteraad, Provincie
en Tweede Kamer. In de voorbereiding van de uitwerking van de regionale
kandidaatstelling voor de Tweede Kamer heeft het partijbestuur richtlijnen vastgesteld
met betrekking tot werving en scouting. De werkgroep scouting en scholing (“Het Rode
Nest”) heeft onderzocht hoe de scouting binnen de afdelingen verbeterd kan worden. Dat
heeft waardevolle informatie opgeleverd waarmee afdelingen kunnen worden ondersteund. Naast de behoefte aan het aanreiken van instrumenten werd duidelijk dat
verschillende afdelingen moeite ondervinden bij het invullen van de bestuursfuncties. Dit is
voor het gewest een extra reden om in 2021 scouting en ledenwerving op te pakken. Hier
hoort ook een passend scholingsprogramma bij dat naast de bekende leergangen gebruikt
kan worden om interesse van kandidaten te vergroten. Samen met de afdelingen willen we
de komende jaren werken aan het werven van meer actieve leden voor bestuurs-, raads- en
statenwerk. In sommige andere gewesten wordt hier al met een plan en een
scoutingscommissie gewerkt. We kiezen voor een pilot waarbij één afdeling het ontwikkelde programma uitprobeert en bijschaaft, zodat andere afdelingen het ook kunnen
gebruiken.
Ondersteuning afdelingen
Het bestuur hecht eraan dat afdelingen goed functioneren. Meerdere afdelingen in het
land en ook in ons gewest hebben moeite om voldoende enthousiaste mensen te vinden
om gezamenlijk het PvdA-geluid in de afdeling te kunnen laten horen. Wij staan voor het
principe dat overal waar lokale politiek wordt bedreven de PvdA aanwezig is. Dat betekent
dat we ook in 2021 energie in onze vereniging willen stoppen door de afdelingen te
faciliteren en ook te ondersteunen daar waar nodig is, bijv. bij campagne, opleidingen en
(regionale) activiteiten enz. Daar waar behoefte is aan regionale samenwerking faciliteren

wij dat als gewestbestuur. De voorzitter wil graag kennismaken met de afdelingen en in
gesprek gaan over waar behoefte aan is .
Conflictbemiddeling
Met het partijbestuur en Partijbureau is afgesproken dat het gewest voor problemen
binnen de afdelingen het eerste aanspreekpunt is. Het dagelijks bestuur is hiervoor het
eerste aanspreekpunt; met name de vicevoorzitter heeft hierin een rol. Uiteraard wordt,
mede afhankelijk van de aard van de problematiek, afgestemd met partijbureau en/of CLB.
Tot slot
De tweejaarlijkse Roel de Wit-Prijs hebben wij in goed overleg met de fractie omgezet in de
Roel de Wit-lezing. Een nieuwe vorm die wij in 2019 met succes op deze wijze hebben
ingevuld. Wij kunnen daarmee op een goede manier de waardering voor en het gedachtegoed van Roel de Wit benadrukken. Het gewestbestuur stelt in het voorjaar een commissie
in, bestaande uit fractieleden, bestuurslid en vrijwilligers.

