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Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen
van

de gewestelijke vergadering op

zaterdag 12 december 2015
Aanvang 10.00 uur, eindtijd uiterlijk 13.00 uur.

Zalencentrum Engels, Rotterdam
Clauszaal

Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.
(Naast het Centraal Station)

 AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag gewestelijke vergadering d.d. 31 oktober 2015
4. Begroting 2016
5. Provinciale Politiek
6. Rondvraag
7. Pauze
8. Een discussie met vele deskundigen over de vluchtelingen-

problematiek. We hebben een groot aantal deskundigen hiervoor
uitgenodigd, zodat alle aspecten van vlucht tot opvang aan de
orde komen. U wordt door de problematiek geleid door:
Kirsten Meijer (Internationaal Secretaris), Kati Piri
(Europarlementariër), Attje Kuiken (Lid Tweede Kamer), Naomie
Matil (Lid Provinciale Staten) en Henri Lenferink (Burgemeester
van Leiden).
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Van vlucht tot opvang

Facebook, 20 september 2015
“Vandaag ben ik met Kati Piri naar de Hongaars-Kroatische grens ge-
gaan. Ongeveer 600 mensen hebben we per bus vervoerd zien worden,
eerst tot de grens en dan een paar meter te voet over de grens waar de
tassen gecontroleerd werden, het Rode Kruis en een oecumenische hulp-
organisatie dekens, eten en drinken uitdeelden, en ze weer in een an-
dere bus gingen. Met die bus vervolgens naar het station van
Magyarboly, daar een voor een in de trein, uren wachten, intussen van
koffie, thee en sandwiches voorzien door vrijwilligers van Hongaarse
kerken en Migration Aid.
Heel veel beelden en indrukken, niet te vergeten de ontelbare soldaten
en politieagenten met mondkapjes en handschoenen, het prikkeldraad-
hek dat verder wordt gebouwd, maar dit beeld is me het meest bijge-
bleven: de Kroatische buschauffeur die al zijn passagiers bij het verlaten
van de bus een hand en een glimlach schonk. Waardigheid is uiteinde-
lijk het allerbelangrijkst.”
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Alweer twee maanden geleden was ik bij de Hongaars-Kroatische
grens. De Hongaren bouwden aan hun hek, Angela Merkel zei in
Duitsland ‘Wir schaffen das’ en de Europese regeringsleiders namen
het besluit tot het herverdelen van asielzoekers.

Hoe anders is de situatie nu.
In Nederland werden in de maand oktober de meeste asielzoekers
geregistreerd sinds 1975, het jaar waarin men is begonnen met het
bijhouden van het aantal registraties: 11.700. Tot nu zijn pas 135 van
de afgesproken 160.000 vluchtelingen herverdeeld. Sybrand Buma
heeft begrip voor het  Hongaarse hek en de nieuw gekozen Poolse
regering wil geen vluchtelingen meer opnemen vanwege de aansla-
gen in Parijs. Intussen is in Nederland versobering van de opvang
aangekondigd door de regering, stuurt de NVU leden naar protesten
en inspraakavonden over mogelijke opvang in gemeenten, worden
raadsleden bedreigd omdat ze voor de komst van een asielzoekers-
centrum zijn, zoals Yvonne Hagenaars van de Rijswijkse PvdA.
Overal in Zuid-Holland wordt een beroep gedaan op gemeenten. In
een aantal gemeenten worden vluchtelingen tijdelijk opgevangen, in
andere zijn al asielzoekerscentra en bijna alle gemeenten zoeken naar
woningen voor statushouders. Veel bewoners helpen als vrijwilliger,
maar de komst van zo’n ongekend aantal, brengt vanzelfsprekend
ook zorgen met zich mee. Die zorgen uiten zich in protesten zoals in
Beverwaard en een burgerreferendum in Leidschendam-Voorburg,
om er twee te noemen. Onze samenleving staat voor een grote uit-
daging hoe we omgaan met de opvang van zulke grote aantallen
nieuwelingen én hoe we omgaan met de zorgen van inwoners.
Tijdens de gewestelijke vergadering van 12 december gaan we hier-
over met elkaar in gesprek. Dat doen we door met een vijftal gasten
de keten van vlucht tot opvang in kaart te brengen. Kirsten Meijer
(internationaal secretaris PvdA), Kati Piri (Europarlementariër), Attje
Kuiken (Tweede Kamerlid),  Naomie Matil  (Provinciale Statenlid) en
Henri Lenferink (burgemeester Leiden)  zullen er zijn en ik hoop u
ook!
Annelies Pilon
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Meestal heb ik mijn bijdrage
wel iets over de partij te melden. Er
is altijd wel iets met de PvdA aan de
hand. Op de laatste gewestelijke ver-
gaderingen hadden we een leuk ge-
sprek met onze fractievoorzitters in
de waterschappen en een open de-
bat met partijvoorzitter Spekman.
Maar de PvdA boeit me even niet.
Ik schrijf deze column op een hotel-
kamer in Brussel enkele dagen na
de aanslagen. Ik ben hier voor een
conferentie, maar wat me hier vooral
bezighoudt, zijn de recente gebeur-
tenissen in Parijs en de relatie met
de hoofdstad van België. Ik zit niet
ver van Molenbeek, een ‘belegerde’
wijk, en je hoort veel sirenes en ziet
veel zwaailichten. Op twee uur rij-
den van Leiden, waar ik woon. Je
bent er dus zo. Dat is het mooie van
Europa, maar ook het beangsti-
gende. Alles komt heel erg dichtbij.
En niet alleen fysiek. Ook via de (so-
ciale) media. Nu zijn de open gren-
zen of het geïntegreerde Europa niet
de oorzaak van het terrorisme van
vandaag, maar ze staan er natuur-
lijk niet los van. Meer effectief op-
treden van bijvoorbeeld de EU vei-
ligheidsdiensten kan helpen die drei-
ging in te dammen. Ik geloof niet in
grenzen dicht en ieder voor zich.
Dan zouden we nog verder van huis
zijn. Maar gerust ben ik er niet op.
Iedereen staat op dit moment nu na-
tuurlijk achter de Fransen. Maar zijn
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we het ook eens over de oorlogs-
retoriek? En vertaalt het medeleven
zich ook in daadwerkelijke steun en
effectieve samenwerking?

Ik ben benieuwd. Je ziet dat als
het gaat om de vluchtelingen, veel
lidstaten de hete aardappel door-
schuiven. En dat is ‘killing’ voor de
Europese integratie. Ook nu kan het
zo gebeuren dat alleen die landen
die ook militair actief zijn tegen IS
verder optrekken met Frankrijk, ter-
wijl de rest aan de zijlijn staat. Dan
wordt Europa andermaal onderuit-
gehaald. Dan hebben we misschien
een crisis te veel. Na eurocrisis, de
Krim-crisis en de vluchtelingencrisis,
nog zo’n onoplosbaar lijkend pro-
bleem. Het is de optelsom die me
grote zorgen baart en het gebrek aan
Europees politiek vermogen van de
EU. Te veel politici in veel te veel
landen vragen voortdurend om op-
treden van de EU, om er vervolgens
weer afstand van te nemen. Dat on-
dermijnt het toch al zwakke draag-
vlak van de EU op een moment dat
we elkaar meer dan ooit nodig heb-
ben. We kunnen ons allang niet
meer terugtrekken achter nationale
grenzen. Wat me in ieder geval enige
hoop geeft, is de wetenschap dat de
Europese samenwerking wel vaker
voor hete vuren heeft gestaan en er
steeds in slaagde een oplossing te
vinden. Jan Marinus Wiersma
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Begroting 2016 PvdA Gewest Zuid-Holland —C O N C E P T—

Inkomsten begroting exploitatie begroting

2015 2014 2016

8002 Fondswerving t.b.v. verkiezingen

8003 Contributie politici   6.680,00    8.135,00    5.920,00

8006 Renteopbrengsten    2.500,00     3.520,57    2.200,00

8011 Overige ontvangsten    4.500,00     3.961,15

8100 Afdracht partijbureau    36.354,27  37.002,17     35.287,52afname van afdracht (<leden)

8110 Extra afdracht partijbureau wel hogere afdracht per lid 17 ct

8111 Afdracht vanuit verkiezingsfonds

8112 Inkomsten gezamenlijke activiteiten

totaal   50.034,27   52.618,89   43.407,52
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Uitgaven begroting exploitatie begroting

2015 2014 2016

4000 Kosten personeel  14.000,00   14.319,36  14.200,00

4036 Overige vergoedingen    3.000,00     1.981,82       500,00 lief&leedpot fractie

4051 Scholing        871,21

4109 Huisvestingskosten    3.000,00  3.000,00   3.000,00

4300 Telefoonkosten

4500 Drukkosten/mailings   9.000,00     7.922,31    4.500,00 ZHPeil: 3 uitgaven

4507 Vergaderkosten   6.000,00    6.635,09   6.000,00 Engels

4509 Reiskosten    2.000,00        778,38   1.000,00

4514 Promotie/campagne        80,40

4516 Kantoorartikelen       500,00        382,59      400,00

4517 Bankkosten       120,00         55,98         75,00

4519 Webbeheer              -       300,00 50% betaalt de fractie

4600 Ledenwerving

4601 Ledenbehoud

4602 Ledenraadpleging

4650 Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA    4.250,00     9.541,75   5.000,00 regionale activiteiten en scouting

4651 Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA

4652 Thematische vergadering/werkgroep              -   2.000,00 werkgroepen en intern debat

4700 Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds     8.164,27   7.050,00      6.432,52

totaal   50.034,27   52.618,89   43.407,52
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Toelichting bij de begroting 2016

Deze eerste begroting na de verkiezingen van maart dit jaar geeft duide-
lijk weer dat de financiële situatie is veranderd. De inkomsten nemen af,
waardoor gesneden moet worden in de uitgaven.

Bij de inkomsten neemt door terugval in het aantal gekozen politici de
afdracht door hen natuurlijk af. De tarieven zijn onveranderd gebleven.
Omdat we dit jaar geput hebben uit de reserves voor de verkiezingscam-
pagne, neemt ook de renteopbrengst komend jaar af. Na samenspraak
tussen besturen van fractie en gewest is er vanuit de Statenfractie geen
sprake meer van subsidie voor het Zuid-Hollands Peil. Ook dáár heeft
men te kampen met forse verminderde inkomsten (van de Provincie).
Ten slotte vermindert ook de afdracht van het Partijbureau, met name
door opzeggingen, want de bijdrage per lid is iets hoger in vergelijking
met vorig jaar. Het totaal van de inkomsten is nu dus geschat op een
niveau dat 9 duizend euro lager ligt dan we in 2014 nog wisten te realise-
ren.

De uitgaven moeten daarom ook lager begroot worden. Van belang blijft
het om een overschot om toe te kunnen voegen aan de (samenge-
voegde: PS en waterschappen) verkiezingsreserve.

Het Gewestelijk Bestuur heeft afspraken gemaakt met de penningmees-
ter van de Statenfractie. In het verleden subsidieerde het gewest de frac-
tie met een lief- en leedpot, maar ook met bijdragen aan de Toogdagen.
De fractie is (helaas) kleiner, dus de bijdrage kan lager. De in het verleden
relatief dure Toogdagen komen te vervallen. De fractie organiseert nu
thematische bijeenkomsten met een kleiner, maar meer toegespitst pu-
bliek. De post “Overige vergoedingen” blijft daarom beperkt tot 500
euro.
De huisvestingskosten blijven gelijk: het Gewestelijk Bestuur maakt
dankbaar gebruik van het partijkantoor in Rotterdam.
We gaan bezuinigen op het Zuid-Hollands Peil. We brengen nog maar 3
gedrukte uitgaven uit. Andere mailings zullen digitaal gaan. Vandaar een
forse bezuiniging op deze post
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De vergaderkosten (4 gewestelijke vergaderingen per jaar) willen we op
eenzelfde peil houden als voorgaande jaren. De locatie Zalencentrum
Engels in Rotterdam heeft vele voordelen in de bereikbaarheid, ondanks
de relatief hoge kosten.
Gezien het gebruik van de reiskostenvergoeding, neemt het bestuur voor
2016 een lager bedrag dan eerder op (1000 euro). Ook de posten
“Kantoorartikelen” en “Bankkosten” zijn meer in overeenstemming ge-
bracht met het gebruik.
Nieuw zijn kosten voor de website. Eerder werden die gedragen door de
Statenfractie, waarop het bestuur meeliftte. Nu delen we deze kosten.

In het activiteitenplan heeft het bestuur willen benadrukken dat het sti-
muleren van regionale activiteiten (lees: in de provincie Zuid-Holland)
belangrijk blijft. Daarom is het bedrag ten opzichte van de begroting van
2015 weer verhoogd en is de post “Thematische vergadering/werkgroep”
opgenomen. Dat er als het gevolg hiervan minder geld gereserveerd kan
worden voor het verkiezingsfonds is een keuze van het bestuur. De alge-
mene reserves van het gewest (circa 150 duizend euro) maken deze
keuze ook voor de toekomst mogelijk.

JanGeert van der Post
penningmeester

Een bestuurlijk weetje!
Het gewestelijk bestuur heeft Rosalie Bedijn
benoemd als tweede secretaris.
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Opzet scouting Tweede Kamer
PvdA Zuid Holland

De PvdA-gewesten hebben statutair de mogelijkheid gekregen drie kandidaten
voor de lijst voor de Tweede Kamer voor te dragen. Mits daarvoor een goede
procedure gevolgd is, worden deze drie uitgenodigd voor een gesprek met de
landelijke selectiecommissie. Dat is geen garantie om op de lijst te komen, na-
tuurlijk, maar is wel een vorm van voorsorteren. De gewesten hebben deze aan-
pak afgedwongen, zodat kandidaten uit de regio meer kansen hebben. Bijko-
mend argument van het PB – en volgens ons zeer valide – is dat een goede voor-
selectie het voor de landelijke commissie gemakkelijker maakt.
Na overleg met het PB/Partijkantoor zullen we komende Tweede Kamer-
verkiezingen de volgende aanpak voor de scouting van kandidaten hanteren:

- We maken een kleine commissie van twee Gewestelijk Bestuursleden en
twee ervaren partijgenoten van buiten.

- Via het ZHP, maar ook met een mail aan afdelingsvoorzitters, de
Statenfractie, de deelnemers aan de Rosa Leergang, PvdA-wethouders
en -burgemeesters wordt de procedure bekendgemaakt.

- Leden die zich vervolgens melden voor de selectie, krijgen het landelijk
gemaakte profiel voor de nieuwe Tweede Kamerfractie thuis gezonden,
met het verzoek op basis daarvan een schriftelijke motivatie te maken.

- Het kan ook zijn dat mensen door anderen worden aangemeld. Dat
wordt dan apart nagetrokken.

- De kleine commissie kan vervolgens alle aanmelders uitnodigen voor
een gesprek maar ook een voorselectie maken op basis van de brieven.

- Dat gebeurt dan in januari en februari 2016.
- Waarna we terugrapporteren naar het PB.

Het gaat dus uitdrukkelijk om het vinden van nieuw talent. Zittende Kamerleden
en deelnemers aan de Den Uyl Leergang volgen een ander traject.
Vanaf het verschijnen van deze editie van het Zuid-Hollands Peil, begin decem-
ber 2015, kunnen geïntereseerden, of als je vindt dat je iemand moet aanbevelen
als Kamerlid,  zich melden bij de secretaris van het gewest: Jan Barendregt,
email: j.barendregtvlaardingen@planet.nl
Ook als je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de kleine commissie, kun
je je aanmelden bij de secretaris.
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Uit de fractie

Beste partijgenoten en belangstellenden,

Afgelopen vrijdagavond, 13 november 2015, reed ik met de Thalys terug
vanuit Parijs naar Leiden. Nog opgewekt omdat ik in Parijs een zeer inspi-
rerende toespraak van Ségolène Royal over de klimaatconferentie had
mogen bijwonen. Nog afgesloten van het gruwelijke nieuws uit Parijs. Toen
ik in Nederland mijn telefoon aanzette en overspoeld werd door bezorgde
berichtjes van mijn naasten, begreep ik al snel dat het goed mis was, dat
vrijdag 13 november verworden was tot een inktzwarte dag in de geschie-
denis van Europa.
Nu ik dit schrijf, koud vier dagen na de aanslagen, is het nog niet te over-
zien wat de consequenties zullen zijn van deze gruwelijke daden. Wat de
betekenis ervan is voor onze verworvenheden, voor de verhoudingen in de
samenleving, voor het politieke klimaat. Wat ik wel zeker weet, is dat, hoe-
wel de angst voelbaar is, we nooit mogen buigen voor terreur. Burgemees-
ter Van der Laan verwoordde dat mooi in Pauw: ‘Moed is niet het hebben
van geen angst, maar het vermogen om angst te overwinnen’. Door met
elkaar angst en verdriet, maar ook hoop en perspectief te delen. En door,
zoals een cartoonist zo treffend met ons op facebook deelde, het leven te
vieren: ‘Friends from the whole world, thank you for #prayforparis, but we
don’t need more religion! Our faith goes to music! Kisses! Life! Champagne and
Joy!’
Dat betekent ook dat een terugblik op de begrotingsbehandeling van de
Provincie voor  2016 niet triviaal is, maar ertoe doet. Die begroting behelst
immers plannen voor een duurzame toekomst van onze provincie. En is
daarmee een klein schakeltje in een duurzame toekomst van ons land, van
Europa en van de wereld. Ik denk dat wij zeer tevreden kunnen zijn over
wat we als PvdA-fractie binnen hebben gehaald. Ons belangrijkste kritiek-
punt was dat wij vinden dat de provincie moet stoppen met het oppotten
van geld. Het vermogen van de provincie Zuid-Holland is, in tegenstelling
tot dat van andere provincies, de afgelopen 4 jaar gestegen,
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tot bijna een half miljard euro. Wij vinden zoveel geld op de bank niet uit te
leggen. Te veel mensen in Zuid-Holland kunnen geen baan vinden, de wo-
ningnood neemt toe, gemeenten staan voor grote opgaven als de opvang
van vluchtelingen, ons leefklimaat verbetert onvoldoende. Wij vinden dat
de provincie met bijna een half miljard op de bank een hele mooie bijdrage
kan leveren aan het oplossen dit soort problemen.
Omdat het de PvdA eigen is om niet alleen maar te roepen dat het ‘zo niet
langer kan’, hebben we een aantal voorstellen gedaan waarvoor we bijzon-
der veel steun voor kregen van andere partijen. Zo hebben we samen met
de SP voorgesteld om in navolging van Den Haag, Amsterdam en Zwolle
te onderzoeken hoe Zuid-Holland ‘jeugdloonvrij’ kan worden gemaakt. Het
gaat er niet alleen om dat alle werknemers bij de provincie een volwassen
loon krijgen uitbetaalt. Ook willen we dat de provincie aan leveranciers van
diensten of producten als voorwaarde stelt dat zij 18-plussers geen jeugd-
loon, maar een regulier loon voor volwassenen betalen. Dit voorstel kon
op unanieme steun van Provinciale Staten rekenen.

Met D66 en VVD hebben we voorstellen gedaan om in het nieuwe fietsplan
in te zetten op themafietsroutes en fietsinnovaties. Het investeren in thema-
routes hoeft niet perse kostbaar zijn, maar geeft wel een enorme impuls
aan het bekendmaken van fietsroutes die de provincie rijk is. En dat is
hoognodig. In de fietskwaliteitsmonitor kreeg de provincie Zuid-Holland
slechts drie sterren. Dat betekent dat te weinig inwoners van onze provin-
cie bekend zijn met de fietsmogelijkheden die Zuid-Holland rijk is. En dat
terwijl in een provincie als Zuid-Holland, waar afstanden tussen steden en
dorpen relatief kort zijn, de fiets een geweldig alternatief is voor de auto.

Om vluchtelingen in onze provincie een warm welkom te kunnen geven,
vroegen en kregen we de toezegging dat Gedeputeerde Staten geen enkel
provinciaal instrument zal uitsluiten om hiervoor te helpen zorgen. Indien
dat nodig is, zal de provincie hier ook extra geld voor uittrekken. Ook onze
moties om waarin Gedeputeerde Staten werd opgeroepen om vaker te rap-
porteren over de wachttijden voor sociale huurwoningen en om in de rege-
ling Groen doet Goed ook gebieden binnen de bebouwde kom te betrek-
ken, konden rekenen op een meerderheid van Provinciale Staten. Onze
oproep om de tarieven voor de reiziger in het openbaar vervoer te bevrie-
zen, kon alleen op de steun van de voltallige oppositie rekenen. Wij hopen

dat binnenkort CDA, D66 of SP helpen zorgen dat niet alleen de automobi-
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list financieel wordt ontzien, maar ook de bus- en tramreiziger. Ik spreek
de hoop en verwachting uit dat wij ons als PvdA-ers samen blijven in-
spannen voor een duurzame toekomst waar iedereen kan zijn wie hij wil
zijn, waar muziek klinkt, waar dromen worden gedeeld en waar het leven
wordt gekoesterd en gevierd.

Hartelijke groet,
Ron Hillebrand

Verslag gewestelijke vergade-
ring 31 oktober 2015
Aanwezig 67 personen, waaronder:

Statenleden: Ron Hillebrand, Anne Koning, Naomie Matil en WillemMinderhoud.
Gewestelijk bestuursleden: Jan Marinus Wiersma, Peter Kiela, Jan Barendregt,
JanGeert van der Post, Jaqueline van den Bergh, Mats Bergman, Jaqueline
Buitendijk, Rachid Elouachoun, Michael Lobzhanidze, Martijn Mudde en
Annelies Pilon.
Leden Waterschappen:  Boudewijn Bruil, Thea Fierens, Wim van Heemst, Anneke
Heinecke, Elsbeth van Hijlckama-Vlieg, Leon Hombergen, Dorien Kickert en Cok
Sas.
Afgevaardigden van de afdelingen:  Barendrecht, Capelle aan den Ijssel, Delft/Mid-
den-Delfland, Den Haag, Dordrecht, Gouda, Hellevoetsluis, Hendrik Ido Am-
bacht, Hoeksche Waard, Katwijk, Krimpenerwaard, Lansingerland, Leiden,
Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Wassenaar, Westvoorne, Zoeter-
meeren Zuidplas.
Gasten: 9 gasten.

Afwezig met.kennisgeving:
Hans Hijgemann, Willem Heijdacker, Marja Bijl, Tom Romeijn, Johan Verbeek,
Harlow Brammerloo, Jan Drese, Hans van Dam, afdeling Rijswijk, Alphons
Ranner

1. Opening.
Jan Marinus opent om 10.05 de vergadering.
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2. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

3. Verslag 27 juni 2015.
Er wordt gevraagd wat er wordt bedoeld met wellicht in de zin dat de
verbinding met de FNV wellicht weer kan worden aangehaald. De voor-
zitter geeft aan dat hier nog over gesproken wordt en dat het nu nog
niet duidelijk is of dat ook daadwerkelijk gaat lukken. De intentie om tot
meer samenwerking te komen is bij het bestuur aanwezig.
De werkgroep economie, die de vorige vergadering nog als “gewestelijk”
werd bestempeld blijkt een landelijke werkgroep te zijn geworden.
Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd.

4. Waterschappen.
Begin dit jaar waren er verkiezingen. Nu is het moment gekomen om te
kijken hoe dat heeft uitgepakt in coalitievorming en deelname aan het
dagelijks bestuur.
De fractievoorzitters van de vier waterschappen worden hierover
bevraagd.

Als eerste Boudewijn Bruil  van het Hoogheemraadschap Schieland en
Krimpenerwaard:
In dit Hoogheemraadschap is er een versplinterd politiek landschap van
partijen. De PvdA voert constructief en kritisch oppositie. Het werk in de
waterschappen wordt vaak gezien als een technische bezigheid, maar
van groot belang is hoe je tegen de wereld aankijkt en hoe je voor de
burger dingen kunt bereiken. Bijvoorbeeld: hoe verdeel je de lasten en
hoe ga je om met werk?
Het landschap is voor en van ons allen; een prioriteit is een goed stede-
lijk leefmilieu met de Kralingse Plas als voorbeeld. Daar is de blauwalg
weer terug en wordt niet goed aangepakt. Daarom is door de PvdA een
motie ingediend.
De fractie probeert in deze weinig politieke omgeving zaken bij de bur-
ger te brengen door onder meer Facebook en de pers.

Kwijtschelding staat niet in het beleidsplan, maar wordt wel genoemd in
de toelichting op de begroting. Boudewijn roept ten slotte op om te
blijven inzetten op de eigen rol in de waterschappen en zo in heel Zuid-
Holland stelling te nemen tegen de afschaffing van de kwijtschelding.
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Hoogheemraadschap Delfland wordt  besproken door fractievoorzitter
Leon Hombergen.
De PvdA zit niet in het college. De oorzaak hiervan is dat de VVD het
initiatief voor de onderhandelingen kon nemen en als hoogste prioriteit
had het afschaffen van de kwijtschelding. Alle leden van de coalitie – die
bestaat uit VVD, CDA, Water natuurlijk, Waterschapspartij Delfland,
categorie bedrijven – hechten erg aan dit punt en vormen met elkaar
een grote meerderheid.
Toch is het de PvdA gelukt dit punt op de agenda te houden, en we heb-
ben zeer veel bijval van de PvdA fracties in de gemeenten in Zuid-Hol-
land, voltallige colleges van B&W. Vele organisaties hebben zo’n 200
zienswijzen ingediend. De fractie heeft alle mogelijke contacten ingezet
om deze plannen te voorkomen.
De inzet van de fractie is voor de komende tijd:
- Kwijtschelding
- Verdeling commissies
- Stedelijk waterbeheer
- In Delfland zeer verontreinigd water door toedoen van de tuinders
- Er moet weer gezwommen kunnen worden in het buitenwater
- Openbaar bestuur
- Iedereen moet de rekening van water kunnen betalen.
Vanuit de zaal komt de opmerking dat er geen aandacht is voor bodem-
daling en vogelbeheer. In Lansingerland vindt men het moeilijk dat er
met twee waterschappen zaken moeten worden gedaan.

Dorien Kickert is fractievoorzitter van het waterschap Hollandse Delta.
De grote winst bij de laatste verkiezingen ging naar de Waterschapspar-
tij. Er is een zeer brede coalitie gevormd uit 6 partijen voor 5 functies in
het  Dagelijks Bestuur. Ook de PvdA maakt deel uit van het college, ter-
wijl dat eigenlijk niet officieel is, maar de provincie zoekt voor dit pro-
bleem nog een oplossing.
In dit waterschap is de kwijtschelding geen probleem, daar het reeds
bestaande beleid wordt gehandhaafd. De PvdA heeft de portefeuille
duurzaamheid, innovatie en klimaat.
De prioriteiten zijn communicatie naar de burgers, het verwerken van
afval en de tariefstelling. Er wordt doorgegaan op de ingeslagen weg.

Als laatste fractievoorzitter wordt Thea Fierens van het
Hoogheemraadschap Rijnland door de voorzitter bevraagd. In dit
hoogheemraadschap maken we ook deel uit van het dagelijks bestuur.
De kern van het coalitieakkoord is de waterketen. Een probleem is nog



het waterbeheer in de steden, maar door opbouwende coalitie-
gesprekken wordt hiervoor een oplossing gezocht.
De kwijtschelding staat ook in dit waterschap niet ter discussie. Grote
thema’s zijn de bestuurlijke vernieuwing of zoals het wordt genoemd
het “vernieuwend besturen”, waar participatie, communicatie, efficiency
van werken en het geven van transparante opdrachten de sleutelwoor-
den zijn. Daardoor moet het bestuur toegankelijker worden. De schul-
den wil men terugdringen, door de tarieven eerst iets te laten stijgen en
ze later te laten zakken.
De bureaucratie wordt bestreden. Uitgangspunt is steeds wat iets voor
de burger op straat kan betekenen en de mensen vooraf bij zaken be-
trekken.

5. Provinciale Politiek

De fractie is veel kleiner en dat vereist een andere manier van werken,
maar de spirit zit er goed in. Ron Hillebrand, de fractievoorzitter, stelt
de fractieleden voor en vertelt wat zij doen.
Metin Çelik heeft het vervoersdossier. De enquête over de nachtboot
heeft veel positieve reacties opgeleverd. Bij de begroting zal hij meer
aandacht vragen voor het openbaar vervoer met als uitgangspunten dat
de OV-tarieven niet stijgen en er fietsenstallingen bij de stations komen.
Anne Koning beheert de fiets en het groen. Zij vraagt aandacht voor het
fietsactieplan en zal daarbij eigen punten inbrengen. Met het groen
wordt landbouw, recreatie en natuur bedoeld. Nu de provincie uit de
recreatieschappen treedt, zal dat ook door de gemeenten worden ge-
merkt. Dit is typisch een geval van oude schoenen weggooien terwijl er
nog geen nieuwe zijn. Bij de natuur is er ruime aandacht voor de weide-
vogels. Ook de energietransitie heeft alle aandacht, daar deze nog niet
goed gaat.
Noamie Matil heeft het woondossier. De provincie moet goedkeuring
geven aan gemeentelijke plannen, een regionale woonvisie bepalen en
de vinger aan de pols houden.
Willem Minderhoud gaat over milieu en veiligheid , zoals onlangs de
mogelijke problemen met teflon in Dordrecht. Welke vergunningen  zijn
in het verleden afgegeven en wat gaan we doen. GS reageert nogal af-
houdend.

Het contact met de partijachterban zal om financiële redenen moeten
veranderen. Een Toogdag, zoals in het verleden, is niet meer te betalen.
Het is gebleken dat discussie in kleinere kring ook goed voldoet, en in
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die richting zal worden gezocht naar contacten met de leden.

Vragen uit de zaal:
• Wat is de rol van de provincie bij de plaatsing van vluchtelin-

gen; er is een tekort aan sociale woningen.
Het zou goed zijn een budget van 5 miljoen apart te zetten om
samen met de gemeenten de behoeften te bekijken.

• Woningbouwcorporaties worden verplicht woningen te verko-
pen. Wat kun je daar als provincie aan doen?
Als PvdA kunnen we aangeven waar er tekorten optreden. Deze
rol nemen we op ons.

• Hoe is het bestuurlijk toezicht op de waterschappen? De pro-
vincie heeft geen mogelijkheid in te grijpen, daar het bij de
waterschappen ook gaat om een democratisch gekozen orgaan.

• Hoe beïnvloedt de fractie de ladder van duurzame verstedelij-
king? Dit kan alleen door het scheppen van ruimte voor discus-
sie.

• Lansingerland pleit voor het bijbouwen van sociale woningen.
De provincie bouwt echter niet zelf.

6. Rondvraag
7. Pauze

8. Discussie met Hans Spekman, voorzitter PvdA.

Voorafgaand aan de discussie geeft Hans zijn visie op het zijn van een
sociaal-democraat. Sociaal-democraten zijn er voor elkaar. Zeker nu,
met de regeringsdeelname met de VVD,  is het een lastige tijd en inge-
wikkelde tijd. We staan ervoor de structurele basis te versterken. We zijn
nog niet bij een rechtvaardige samenleving. Dat ideaal kunnen we alleen
met elkaar bereiken. Onze opgave is het om de onderstroom van veran-
dering toe te staan. De linkse progressieve stroom versus de dominante
bovenstroom. Initiatieven met potentie steunen, maar wel steeds met
het gevoel dat deze rechtvaardig aanvoelen.
Een aanvallende houding, zelfbewust en eigen idealen uitdragen.
We moeten de buitenwereld met ons verbinden. Dit levert soms span-
ningen op, zoals ombudsteams die moeten strijden met eigen wethou-
ders of raadsleden.
De politiek is vaak nodig om plannen te vertalen, en om bewegingen te
veroorzaken.
De Partij van de Arbeid laat de toekomst ons overkomen, de politiek is
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te weinig een onderdeel van de toekomst. We moeten omgaan met ver-
anderingen. Daar moeten we de buitenwereld bij betrekken, en koers-
vaste waarden handhaven.

En dan de zaal, de deelnemers spuwen hun vragen en opmerkingen.
Een kort overzicht:

• Vluchtelingen worden heen en weer gesleept door de 72-uren-
opvang

• De uitvoering is vaak slecht (niet functionerende overheid)
• De kwaliteit van politici moet worden gepromoot (kandidaat-

stelling)
• Arbeidsparticipatiebeleid van steden bereidt niet serieus voor

op een baan
• Er is een vertrouwenscrisis met de kiezers. Te weinig landelijk

debat, er gebeurt bijna niets met plannen (van bijvoorbeeld
“linksom”), meer daden

• Interne partijstructuur. Verbinden via de oude structuren lukt
niet meer en moet dus iets anders worden georganiseerd (Par-
tij van de Toekomst)

• Als linkse partijen samenwerken en gezamenlijk naar buiten
treden

• Weinig inspirerende landelijke zondagsbrief, erg verdedigend
• Wat te doen aan leegstaande rijksgebouwen

De discussie wordt heftiger en leidt tot  zure reacties.
• Ook successen en  overwegingen aangeven in brieven
• We zijn geen eenheid meer
• Niet over elkaar, maar met elkaar discussiëren
• Labour heeft een aspirant lidmaatschap ingevoerd, goed idee?
• Mensen geven aan dat ze zich niet gehoord voelen, ze willen

steun
• Werk gaat veel verder dan de economische crisis, we hebben

onvoldoende antwoord hoe we mensen weer bestaans-
zekerheid kunnen bieden

• Mensen zijn niet vooruit te branden, verwachten alles van de
overheid. Mensen moeten zelf iets doen

• Hoe leren we samenwerken met maatschappelijke organisa-
ties?

• We moeten ons uit de klem, die ons gevangen houdt, bevrijden.
Dat vereist nieuwe vormen en nieuwe gedachten.

• We moeten een brede volkspartij blijven.
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Kortom een verhelderende en leerzame discussie voor de leden en de
partijvoorzitter.

9. Sluiting
Om 12.55 sluit Jan Marinus de bijeenkomst met de oproep de volgende
bijeenkomst, die aan de vluchtelingen problematiek zal zijn gewijd op 12
december te bezoeken.
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Gewestelijke Agenda 2015/2016

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Gewestelijke vergadering

8 december 2015 12 december 2015
13 januari 2016 27 januari 2016
10 februari 2016 9 maart 2016
16 maart 2016 30 maart 2016 2 april 2016
13 april 2016 20 april 2016
11 mei 2016 25 mei 2016
8 juni 2016 22 juni 2016 24 juni 2016
7 september 2016 21 september 2016 25 september 2016
5 oktober 2016 26 oktober 2016
2 november 2016 16 november 2016
7 december 2016 21 december 2016 17 december 2016
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