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Hoe eet je een olifant?

uit de fractie

gewestelijke vergadering 
2 april 2016

financieel verslag 2015

verkiezing secretaris
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Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen
van

de gewestelijke vergadering op

zaterdag 2 april 2016
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 12 december 2015 (16)
4. consequenties van de besluiten door het congres voor de gewes-

telijke vergaderingen
5. financieel verslag 2015 (8)
6. verslag kascontrolecommissie
7. benoeming kascontrolecommissie 2016
8. uitgaven campagne 2015 (7)
9. verkiezing secretaris (4)
10. provinciale politiek
11. rondvraag
12. pauze
13. landelijke en internationale politiek met Nico Schrijver en Roos

Vermeij

14. sluiting

.



Column

Het wil maar niet vlotten voor de
PvdA in de peilingen. En de Tweede
Kamerverkiezingen naderen. Het zal
niet gemakkelijk worden de nega-
tieve trend om te buigen. Regeren is
tegenwoordig ondankbaar werk.
Goede initiatieven worden in de me-
dia niet altijd als zodanig gewaar-
deerd. Je kunt kritiek hebben op de
plannen van Samsom om de
vluchtelingenstroom op een goede
manier in banen te leiden en de pre-
sentatie pakt soms ongelukkig uit,
maar hij was een van de weinigen in
Nederland en Europa die zijn nek
uitstak en voor een substantiële
vorm van hervestiging van asiel-
zoekers pleitte. Dat in tegenstelling
tot de meeste politieke leiders –
Merkel uitgezonderd – die hun ver-
antwoordelijkheid proberen te ontlo-
pen of een gesloten grenzen politiek
voeren. Op de EU-Turkije top bleek

overigens dat Samsom er niet naast
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had gezeten.
De partij heeft dus een hele klus aan
de landelijke en internationale poli-
tiek. Maar de moed opgeven, geeft
geen pas. Dat was ook de stemming
op het partijcongres waar veel ruimte
was ingeruimd voor discussie. Het
was een volle bak. Ook virtueel ge-
sproken. In heel het land - en terp-
lekke natuurlijk - konden leden met
een speciale app meestemmen over
moties. Je hoeft dus niet meer naar
een congres te gaan om mee te kun-
nen doen aan de besluitvorming.
Mooi maar hopelijk gaat niet ieder-
een het voortaan zo doen want dan
zitten we met lege zalen. Ook de ge-
westen wordt aanbevolen virtuele
deelname aan vergaderingen moge-
lijk te maken. Dat staat in de nieuwe
reglementen van de PvdA. Dat heeft
overigens niet de eerste prioriteit.
Belangrijker is de invulling van het
besluit dat voortaan alle leden voor
gewestelijke vergaderingen moeten
worden uitgenodigd. De gewestelijke
afgevaardigde, gekozen door zijn of
haar afdeling, is komen te vervallen.
Minimaal twee keer per jaar moet het
bestuur een bijeenkomst voor alle
leden uitschrijven. In Zuid Holland
hebben we van lang niet alle leden
het email adres, dus moet naar ve-
len de convocatie per post. Dat is een
kostbare zaak. De frequentie kan
daardoor in gevaar komen. Ook valt
moeilijk te voorspellen wie er komen

opdagen als er geen gewestelijk af-
gevaardigden meer zijn. In theorie
kunnen dat er duizenden zijn of –
waarschijnlijker – heel weinig leden.
Gewestelijk besturen moeten dus
nog meer dan voorheen met aan-
trekkelijke agenda’s gaan werken.
We zijn als gewesten intern en on-
derling nog in overleg over de imple-
mentatie van de congresbesluiten
en zullen over de uitkomsten daar-
van later rapporteren aan onze ach-

terbannen.

Jan Marinus

Wiersma



Jan Barendregt vertrekt als secretaris van de PvdA Zuid
Holland. Hij had dat het afgelopen jaar al willen doen,
maar op verzoek van het Gewestelijk Bestuur is hij aan-
gebleven tot een opvolger/opvolgster gevonden zou zijn.
Dat is gemeld aan de gewestelijke vergadering waarbij de
hoop en de verwachting werden uitgesproken dat een van
de nieuwe GB leden na ingewerkt te zijn als bestuurslid,
Jan’s functie zou willen overnemen. Dat is inderdaad het
geval.
Rosalie Bedijn wil graag secretaris worden en heeft daar-
bij de steun van het gewestelijk bestuur. Rosalie komt uit
Noordwijk, waar zij lid is van de Raadscommissie Ruimte,
Bereikbaarheid en Financiën van PvdA en GroenLinks. Zij
is fractiesecretaris van de raadsfractie in Noordwijk en
studeert geschiedenis in Leiden, waar zij spoedig hoopt
af te studeren.
Natuurlijk kunnen ook andere leden zich kandidaat stel-
len voor de functie van secretaris. Dat kunnen zij doen
tot aanvang van het agendapunt op de gewestelijke ver-
gadering van 2 april aanstaande bij Jan Barendregt, de

gewestelijk secretaris.
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Nieuws uit Drechtsteden
en regio Zuid-Holland
Zuid:
Dinsdagavond 1 maart is er in de Drechtraad van de Drechtsteden een
motie Proef Nachtboot (Vreemd aan de Orde van de Dag) ingediend, op
initiatief van de PvdA Drechtraad fractie. De motie is medeondertekend
door D66, GroenLinks, VSP (Ouderenpartij) en SP.

De motie is tot stand gekomen in samenwerking met Metin Çelik, PvdA
Statenfractielid, die een enquête heeft gehouden over de behoefte aan rui-
mere vaartijden van de waterbus tussen de Drechtsteden in de avonduren.
Deze waterbus is een belangrijk vervoermiddel, vooral ook omdat je fiets
gratis mee kan. Het is de bedoeling om het bezoek aan evenementen, horeca
en festivals te stimuleren, met name in de avonduren en in de weekends.

Omdat deze enquête zeer positief was – er bleek een grote behoefte te
bestaan – is er een bijeenkomst georganiseerd door Metin en Eshter Geradts
op de waterbus Dordrecht, met wethouders, waterbusdirecteur, onderne-
mers, belangstellenden en politici. De sfeer op de boot was zeer positief.
Het idee is om in de avonduren in de weekends vanaf april tot oktober een
proef te gaan houden.

De motie in de Drechtraad om tot een proef te komen is unaniem aange-
nomen.
Woensdag 9 maart is het onderwerp in de Provinciale Staten-commissie
behandeld.

Bestuursleden van het Gewest Michel Lobzhanidze, Mats Bergman en
Jacqueline van den Bergh hebben zaterdag 12 maart  een gesprek met de
voorzitters en secretarissen van de PvdA-afdelingsbesturen van de regio’s
Hoeksewaard, Drechtsteden en Vijfheerenlanden/Alblasserwaard. Doel is
om nader met elkaar kennis te maken en om te bekijken waaraan behoefte
is.

 Zuid-Hollands Peil | 5



Afscheid
Jan Barendregt

Onze gewestelijk secretaris Jan Barendregt zal de ver-
anderingen niet meer hoeven uitvoeren. Ik weet overi-
gens niet of hij dat erg vindt. Elders in ZHP wordt de
vacature, door zijn aanstaand vertrek ontstaan, gemeld
en het voorstel van het GB om hem door Rosalie Bedijn
te laten opvolgen. Na jaren lang mede de gewestelijke
kar getrokken te hebben en na twee Staten en Water-
schap verkiezingen, vindt Jan het tijd voor een stap te-
rug. Op een door hem zorgvuldig gekozen tijdstip zo-
dat we over een aantal jaren met een goed ingewerkte
secretaris aan de volgende verkiezingscyclus kunnen
beginnen. Goed georganiseerd zijn, is een belangrijk
kenmerk van Jan. Daarvan heeft het gewest in allerlei
opzicht geprofiteerd. Altijd de zaakjes op orde, punc-
tueel, anticiperend en waar mogelijk zeer zelfstandig
opererend. Met gevoel voor humor en met mensen-
kennis. Een zeer aangenaam man om
mee te werken. Zo’n secretaris is voor
een gewest – en natuurlijk voor zijn
voorzitter - ideaal. We zullen hem zeer
missen. En we zijn hem zeer dankbaar.

Een groot applaus graag op de 2e april.
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Overzicht begroting en realisatie
verkiezingscampagne 2015

Omschrijving begroting realisatie

• •

inzet assistenten           5.000,00          6.052,92

Bijdrage landel. Campagne          36.354,27        36.354,27

Kick Off activiteit           1.500,00          2.364,36

Activiteit Rotterdam           1.000,00             573,80

Activiteit Den Haag           1.000,00

Activiteit Leiden           1.000,00              15,00

Activiteit Delft              500,00

Rozenfonds           1.000,00             850,00

Fotograaf              400,00             514,25

Online campagne           1.500,00          2.228,32

Vervoer en overig           1.000,00             320,62

Onvoorzien           1.000,00          3.731,04

Campagnekosten watersch.           8.000,00          6.486,78

HHRvDelftland             3.234,80

HHRvRijnland                182,05

Hollandse Delta             1.219,02

Krimpernerwaard             1.850,91

Totalen             59.254,27           59.491,36

 Zuid-Hollands Peil | 7
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Jaarrekening van Zuid-Holland voor 2015

Begrotingsgegevens

Inkomsten  begroting 2015  uitkomst 2015 Uitkomst 2014

Fondsenwerving tbv verliezingen

Contributie politici             6.680,00            6.565,00          8.135,00

Renteopbrengsten             2.500,00            2.162,83          3.520,57

Overige ontvangsten             4.500,00            1.859,96          3.961,15

Afdracht Partijbureau           36.354,27          36.354,27        37.002,17

Extra afdracht Partijbureau

Afdracht vanuit verkiezingsfonds          55.847,39

Inkomsten gezamenlijke activiteiten               925,06

Totaal inkomsten           50.034,27       103.714,51       52.618,89
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Uitgaven  begroting 2015  uitkomst 2015  Uitkomst 2014

Kosten personeel           14.000,00          14.479,85        14.319,36

Overige vergoedingen             3.000,00            2.391,64          1.981,82

Scholing                          -            1.072,00             871,21

Huisvestingskosten             3.000,00            3.024,05          3.000,00

Telefoonkosten

Drukkosten/mailings             9.000,00            7.358,76          7.922,31

Vergaderkosten             6.000,00            6.387,43          6.635,09

Reiskosten             2.000,00               202,44             778,38

Promotie/campagne          55.847,39                80,40

Kantoorartikelen (papier/porti/etc.)                 500,00               118,98             382,59

Bankkosten                 120,00                  95,95                55,98

Webbeheer

Ledenwerving

Ledenbehoud

Ledenraadpleging

Gezamenljke activiteiten binnen de PvdA             4.250,00            4.110,65          9.541,75

Gezamelijke activiteiten buiten de PvdA

Thematische vergadering/werkgroepen

Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds             8.164,27            8.625,37          7.050,00

Totaal uitgaven           50.034,27       103.714,51       52.618,89
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Balansgegevens

Activa 2015 2014
Geldmiddelen
Kas                          -                        -
Banken             5.616,67          19.652,90
Spaarrekeningen         165.006,70       192.486,17
Beleggingen                          -                        -
Stichtingen                          -                        -
Vorderingen/vooruitbetaald
Diverse vorderingen vooruit betaald             3.182,83            9.888,44
Inventaris apparatuur                          -                        -
Gebouwen                          -                        -
Totaal activa         173.806,20       222.027,51

Passiva  2015  2014
Kapitaal         152.535,12       152.474,24
Verkiezingsfonds           20.129,22          37.051,24
Overige fodsen                          -          30.300,00
Schulden
Diverse schulden en vooruit ontvangen             1.141,86            2.202,03
Totaal passiva         173.806,20       222.027,51

Tussenrekeningen  2015  2014
Resultaat                          -                        -
Kruisposten bank                          -                        -
In en uit afdrachten 500-afdelingen                          -                        -
Totaal tussenrekeningen                          -                        -
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Toelichting bij de jaarrekening 2015 van de
PvdA, Gewest Zuid-Holland

Het afgelopen jaar was wat het financieel beheer betreft een overgangs-
jaar. In feite het eerste volledige jaar onder de verantwoordelijkheid van
de huidige penningmeester. In de loop van dit jaar is een aantal onvolko-
menheden in de administratie van de afgelopen jaren aan het licht getre-
den. Naar vermogen zijn deze bij het opstellen van de onderhavige jaar-
rekening verbeterd. Dat leidde tot enkele afboekingen. Deze hebben het
resultaat niet noemenswaardig aangetast.

Balans

Op de rekeningen bij de ASN (2 reguliere spaarrekeningen en 1 deposito)
staan momenteel (dus per 31 december 2015) de volgende bedragen:
-ASN 898306973 •   41.059,35
-ASN 871054922 •   84.241,58
-ASN 871062690 (deposito) •   39.705,77
Totaal (cfm balans) •  165.006,70

Het totaal van de activa is wel afgenomen. Dat is het gevolg van de uitga-
ven voor de verkiezingen, waarvoor aan het verkiezingsfonds geld ont-
trokken is (• 55.847,39).

Er is nu nog maar één verkiezingsfonds, zoals besproken in de Geweste-
lijke Vergaderingen van maart en juni 2015. Het verloop van het fonds
over 2015 is als volgt: • 37.051,24 + • 30.300 (andere fonds) - • 55.847,39
(kosten campagne) + • 8.625,32 (overschot op de exploitatie) = •
20.129,17 (cfm balans).

Exploitatie

Bij de inkomsten valt op dat de afdrachten van gekozen politici sterk zijn
afgenomen, zeker in vergelijking met 2014. Dit is natuurlijk rechtstreeks
het gevolg van de teleurstellende verkiezingsuitslagen. De begroting voor
2015 ging niet onmiddellijk van het slechtste scenario uit. Daarom is het
des te mooier dat op • 115 na de verwachting is gehaald.
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De rente-inkomsten vallen tegen. Dat heeft twee oorzaken: de lage
rentestand, maar ook de onttrekkingen ten behoeve van de financiering
van de campagne.

De Overige ontvangsten omvatten een bijdrage van het Partijkantoor
voor de Rosaleergang 2015-2016 en enkele verrekeningen met oude
openstaande zaken uit administraties van enkele jaren terug. De Overige
ontvangsten zijn ten opzichte van de begroting lager uitgevallen. Dat is
vooral het gevolg van nieuwe afspraken tussen het Gewestelijk Bestuur
en de Statenfractie. Dáár lopen de inkomsten immers ook sterk achter-
uit.

De opname uit het verkiezingsfonds verdubbelt praktisch de totale in-
komsten in vergelijking met de begroting. Vooraf was er geen Campagne-
begroting opgesteld, mede als gevolg van de onhandig getimede wisse-
ling van de penningmeester.

De uitgaven voor personeelskosten zijn iets hoger dan begroot, als ge-
volg van lichte prijsstijgingen of heffingstoeslagen.

Voor Scholing waren er geen uitgaven begroot, maar het Gewest organi-
seert de Rosaleergang 2015-2016 binnen het Gewest. Daar staat de bij-
drage van • 1.750 van het Partijkantoor tegenover. Het overschot (• 678)
zal in 2016 besteed worden.

De huisvestingskosten omvatten de vaste bijdrage aan de huur van het
Partijkantoor in Rotterdam en de afwikkeling van een oude inmiddels
overbodige (en dus opgezegde) inboedelverzekering.

Omdat het Bestuur minder uitgaven van Zuid-Hollands Peil heeft ge-
daan dan voorzien vallen de kosten voor Drukkosten/mailings mee. Dit
was een eerste bezuinigingsstap na de verkiezingsuitslag.

De vergaderkosten komen iets boven het begrote bedrag uit, vooral om-
dat de zaalhuur in feite het volledige begrotingsbedrag opsoupeert. Aan-
vullende kosten als bloemen e.d. zorgen deels ook voor de beperkte
overschrijding (> 6%).
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Reiskosten zijn door de bestuursleden zeer beperkt gedeclareerd.

De verkiezingscampagnes waren, zoals eerder al gesteld, vooraf niet offi-
cieel begroot. Het Gewestelijk Bestuur stelde in januari in een Algemene
Bestuursvergadering een grove begroting vast. Uiteindelijk zijn de totale
uitgaven • 59.491,36, waarin de bijdrage aan de Landelijke Campagne is
opgenomen (• 36.354,27). Deze forse bijdrage rechtvaardigt het Geweste-
lijk Bestuur uit de stellingname dat het gewest een relatief rijk gewest is
en – dus – een forse bijdrage mogelijk moest zijn. De provinciale cam-
pagne, voor de Staten en de waterschappen samen, heeft • 23.137,09
gekost. Daarbij is meer uitgegeven aan de inzet van de fractie-
assistenten, aan de online activiteiten (Facebook), aan de fotograaf en
aan de post onvoorzien (in totaal • 4.626,53). Minder is uitgegeven aan
de activiteiten in de steden, aan het rozenfonds, aan vervoer en aan de
campagne voor de waterschappen (in totaal • 4.393,44). Daarmee bleven
de totale uitgaven bijna binnen de marges die het Gewestelijk Bestuur
vooraf had gesteld (zie bijlage 1).

Aan kantoorartikelen is weinig geld besteed.

De bankkosten vallen binnen de begroting, maar daarin zijn ook nog
overjarige kosten uit 2013 opgenomen (afboeking).

Aan de Gezamenlijke Activiteiten binnen de PvdA heeft het Gewest bijna
het volledige bedrag besteed. Het betreft bijdragen aan de AV-regio
(Giessenlanden en omstreken), een activiteit in Katwijk met Martin van
Rijn rond de verkiezingen, een bijdrage aan een activiteit in Zoetermeer,
kleinschalige coördinatiebijeenkomsten in de Bollenstreek, bijdragen aan
een actie van de Afdeling Den Haag, een bijeenkomst over TTIP en een
bijeenkomst van Vrouwen in PvdA (ViP).

De toevoeging aan het verkiezingsfonds valt als overschot op de exploita-
tie net iets hoger uit dan begroot (ca. 5%).
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Hoe eet je een
olifant?
Inderdaad: plakje voor plakje, tot-
dat de olifant op is! Ik moest daar
weer aan denken bij de geruststel-
lende woorden van Minister
Melanie bij het “vrijgegeven” van de
kustzone. Weg met betuttelende
regelgeving! Meer ruimte voor be-
bouwing! Goed voor de economie! En heus: het zal niet zo’n vaart lopen –
geen Belgische toestanden waarbij de gehele kuststrook is opgeofferd aan
bouwprojecten en een willekeurige natuurliefhebber er niets meer te zoe-
ken heeft.

De tijdgeest is uit de fles..
Zowel het kabinetsbesluit over de kustzone als de komende Omgevings-
wet ademen een zeer liberale geest: Geen ouderwetse verbodsplanologie (
“Nee tenzij”) maar het veel betere klinkende adagium “Ja, tenzij”. Maar
liefst 26 wetten en 60 Algemene Maatregelen van Bestuur worden vervan-
gen door 1 wet en slechts 4 AMVB’s. Alles eenvoudiger, beter, sneller ,
transparanter en vooral: meer integraal! Wie kan daar nu iets tegen heb-
ben?
Gaan alle remmen er dan af? Nee, dat natuurlijk niet. Gelukkig (?) is er
regelgeving vanuit Europa: Natura 2000-gebieden blijven intact en alle
bestuurslagen (Rijk, Provincie en Gemeenten) moeten verplicht omgevings-
visies ontwikkelen en daar de inwoners bij betrekken. Bestemmingsplan-
nen worden afgeschaft en maken plaats voor “veel flexibelere omgevings-
plannen”.

It’s the economy, stupid!
Wellicht herinneren sommigen zich deze sterke oneliner van Bill Clinton
nog. Soms denken we dat “de politiek” of “het bestuur” allesbepalend zijn,
maar als er één bepalende factor is, is dat de economie. Het besef is ge-
groeid dat een samenleving niet helemaal maakbaar is, de fysieke leef-
omgeving is dat wel . Economische drijfveren bepalen investeringen en  de
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daarmee ook de woon- en leefomgeving. Waar dat toe kan leiden, heb ik
ooit mogen zien op een ontluisterende studie- excursie naar New York.
Totaal verpauperde industriegebieden lagen daar al jaren onaangeroerd.
Toen wij als argeloze Hollanders aan de stedenbouwkundige vroegen wat-
gemeente hieraan ging doen, keek hij ons verbaasd aan. “Niets natuurlijk,
wij gaan zelf geen plannen maken en uitvoeren – dat is onze taak helemaal
niet. Wij faciliteren economische processen. Als hier iets of iemand komt
die wil investeren, komen wij in actie. Wij wachten af wat er uit de markt
komt, en dan gaan we om tafel zitten – anders halen we van alles en nog
wat naar ons toe. Daar hebben we de middelen niet voor en dat past niet in
onze visie.” Spoedcursus marktwerking voor blauwdrukdenkende Hollan-
ders…

Amerikaanse toestanden
Een “ Ja, mits”-aanpak is in mijn ogen weinig anders dan een Hollandse
vertaling van een dergelijke beleidsopvatting. Natuurlijk eerst een breed
gedragen visie: mooie stukjes tekst over leefbaarheid, integraliteit en – ook
altijd goed – duurzaamheid. Totdat de eerste de beste projectontwikkelaar
zich meldt met een leuk bouwplan waarbij de gemeente – direct of indirect
( WOZ!) – zoveel verdient dat er lokaal een fors tekort kan worden wegge-
werkt of een bezuiniging kan worden beperkt. De visie blijkt opeens wat
rekbaarder dan velen aannamen en het licht wordt op groen gezet.

Tegen verrommeling is ook een visie!
En zo verrommelent ons mooie landje aan de Noordzee… Niet in één keer
met een groot integraal plan, maar incrementeel, stap voor stap. Hier een
concessie vanuit werkgelegenheid, daar een eenmalige uitzondering, dan
weer een toezegging het “elders” en “op termijn” te compenseren: je kan
het voorspelbare bestuurlijke excuus-vocabulaire alvast uit de kast halen.
Ik maak nu in mijn directe omgeving mee dat bouwprojecten worden ge-
realiseerd die volledig haaks staan op allerlei gebiedsvisies waarvan de inkt
net droog is. Het zou goed zijn als er op nationaal niveau een paar kern-
waarden worden geformuleerd waar alles en iedereen zich aan moet hou-
den:

- Er is al te veel te veel bebouwd oppervlak in ons land, te vaak van
slechte kwaliteit.

- Netto uitbreiding van het bebouwd oppervlak is verboden.
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- Initiatieven die tot vermindering daarvan leiden, worden met voor-
rang behandeld.

- Initiatieven die daar niet aan voldoen, moeten ter plaatse of elders
worden gecompenseerd. ( Saldo 0)

- Initiatieven die ook daar niet aan voldoen moeten aantoonbaar lei-
den tot een kwaliteitsverbetering in functioneel, energetisch of
mobiliteitsopzicht.

Kortom:
De – sociaal democratische – visie op de woon en leefomgeving mag niet
geleid worden door het “faciliteren van het economisch proces” maar door
het opkomen van hetgeen zwak en schaars is (open ruimte /natuur) en in
ruimtelijke kwaliteiten worden uitgedrukt: Ruim eerst je rotzooi op! Geen
“Ja of Nee”, maar altijd: Tenzij..

Eric R. Borggreve

Gewestelijk afgevaardigde PvdA Westland

Verslag geweste-
lijke vergadering
d.d. 12 decem-
ber 2015
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Aanwezig 70 personen, waaronder:
Statenleden: Ron Hillebrand, Anne Koning, Metin Celik en Naomie Matil.
Gewestelijk bestuursleden: Jan Marinus Wiersma, Peter Kiela, Jan
Barendregt, Jan Geert van der Post, Rosalie Bedijn, Jacqueline van den
Bergh, Mats Bergman-de Zwart, Jacqueline Buitendijk, Rachid
Elouachoun, Michael Lobzhanidze, Martijn Mudde en Annelies Pilon.
Leden waterschappen: Boudewijn Bruil en Alphons Ranner.
Afgevaardigden van de afdelingen: Capelle a/d IJssel, Delft/Midden Delf-
land, Den Haag, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Gouda, Hendrik Ido
Ambacht, Krimpenerwaard, Lansingerland, Leiden, Leiderdorp,
Leidschendam-Voorburg, Nissewaard, Oegstgeest, Ridderkerk, Rotter-
dam, Westland, Westvoorne en Zoetermeer.
Gasten: 25 gasten.

Afwezig met kennisgeving:
Angelien Eijsink, Wim Cornelis, Jan-Paul Middelburg, Marja Bijl, Elsbeth
van Hijlckama Vlieg, Dorien Kickert, Nils van Teijlingen, Daan Dankaart,
André Krijgsman, Plonie Rooimans, A.P. de Kamper, afdeling Wassenaar,
afdeling Hoeksche Waard, Martin Oosterheert en Willem Minderhout.

1. Opening
Jan Marinus opent de vergadering om 10.09 uur.

2. Mededelingen
Er wordt een minuut stilte in acht genomen vanwege het overlij-
den van Jan Evert Keman.
Vandaag zijn de deelnemers aan de ROSA-leergang aanwezig,
welkom.
Er zijn wat vergaderdata verwisseld in het overzicht: de juiste
data zijn 25 juni en 24 september.
De nieuwe website ziet 1 januari 2016 het licht:
www.zuidholland.pvda.nl
Het gewestelijk bestuur wil eind januari een dag organiseren ter
voorbereiding van het congres.

3. Verslag gewestelijke vergadering d.d. 31 oktober 2015
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist.
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4. Begroting 2016
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Provinciale politiek
De begroting heeft iets meer ruimte, de coalitie is iets opener.
De fractie pleit voor afschaffen van minimumjeugdloon voor de
provincie en diens ‘klanten’.
Er zal meer aandacht worden gevestigd op fietsbeleid door mid-
del van zogenaamde themaroutes.
We staan een ruimhartigeopstelling ten aanzien van vluchtelin-
gen voor.
Voor wat betreft huurwoningen willen we inzicht krijgen in de
slaagkans per regio om op die manier de vinger op de zere plek
te kunnen leggen met betrekking tot de wachtlijsten.
Situatie Dupont in Dordrecht: op verzoek van omwonenden is
onderzoek gedaan naar stoffen in de lucht. De vergunningen zijn
verleend toen nog niet bekend was dat de stoffen kanker-
verwekkend waren.
Groen: Er is een toezegging dat subsidieaanvragen voor binnen-
stedelijke gebieden in behandeling zullen worden genomen.
Nullijn OV is niet aangenomen.
Er wordt druk gezet op de reserves van de Provincie. Dit zal tij-
dens de behandeling van de voorjaarsnota weer aan de orde ko-
men.

6. Rondvraag
Wanneer komen de bezoeken van het bestuur aan de afdelingen
aan bod? De regio’s zijn verdeeld, de bezoeken starten.
Josee Koning geeft aan dat ZHP nog aan veel mensen toege-
stuurd wordt die geen afgevaardigde meer zijn.
Bedankt voor de steun aan de TTIP demonstratie.
Na de beschrijvingsbrief en het besluit door het congres weten
we welke veranderingen het gewest te wachten staan.
Er is een wilde staking uitgebroken in de haven van Rotterdam
vanwege arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid; graag
onze steun.
Er blijken nog maar weinig mensen gebruik te hebben gemaakt
van de gelegenheid om online moties te ondersteunen. Dit kan
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nog tot 13 december 2015.

Na de pauze is er aandacht voor de vluchtelingenproblematiek.
De aanwezige deskundigen zijn:
Kisten Meijer (Internationaal Secretaris);
Kati Piri (Europarlementariër);
Attje Kuiken (Lid Tweede Kamer);
Naomie Matil (Lid Provinciale Staten);
Henri Lenferink (Burgemeester van Leiden).

Kirsten Meijer geeft aan dat de mensen op de vlucht zijn van-
wege de oorlog in Syrië. De roep om militair ingrijpen is er al
geruime tijd. Voor je militair kunt ingrijpen, zal er eerst een plan
moeten liggen, dat is er nu niet.

Kati Piri is in Izmir (Turkije) geweest. Die stad was afgelopen zo-
mer vol vluchtelingen. Dat is nu minder vanwege het weer. Er zijn
tot nu toe zo’n 82.000 mensen uit zee gehaald. Het is moeilijk
om de mensensmokkel aan te pakken, omdat het vaak niet om
georganiseerde ‘bendes’ gaat, maar om enkelingen. We moeten
niet inzetten op grenscontrole, maar een perspectief bieden in
Turkije, legale route bieden voor vluchtelingen. Een nulakkoord is
niet realistisch.

Attje Kuiken geeft aan dat onzekerheid niet kan worden weggeno-
men, ook al zijn er nu niet meer vluchtelingen dan in de jaren
’90. Er zullen meer huizen gebouwd moeten worden, niet alleen
voor vluchtelingen. Voor een betere integratie is het wenselijk
wanneer er sneller taalonderwijs wordt aangeboden en er een
betere erkenning zou zijn voor in het land van herkomst be-
haalde diploma’s. Het is zinvol om in de discussie bij de feiten te
blijven; nu lopen onderbuikgevoelens en feiten door elkaar. We
moeten standvastig blijven ten opzichte van Wilders; ook CDA-
gemeenten aanspreken op hun verantwoordelijkheid. De tijd van
ieder voor zich is voorbij.

Naomie Matil beschrijft de coördinerende taak in de lijn COA –
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gemeenten – woningcorporaties. Huisvesting voor status-
houders moet goed geregeld worden, er zijn nu gemeenten die
achterlopen bij de taakstelling. Vanuit het Rijk is het verzoek ge-
komen om vastgoed beschikbaar te stellen. De bijkomende pro-
blemen met betrekking tot voorzieningen (denk aan scholen,
buslijnen, enzovoort.) zullen moeten worden aangepakt. GS
heeft toegezegd te zullen bijdragen in de kosten.

Henri Lenferink geeft aan dat Leiden voor 250 mensen nood-
opvang heeft geboden (alles is geregeld zonder tussenkomst van
het COA) en dat er veel meer vrijwilligersinitiatieven zijn dan
vluchtelingen. Leiden is van oudsher een stad die vluchtelingen
opvangt. Praten met de ‘relschoppers’ heeft verdere problemen
voorkomen. We willen de problemen niet afwentelen op de bur-
gers.

Op een vraag vanuit de zaal hoe een stad als Leiden omgaat met
homoseksuele vluchtelingen geeft Henri aan dat de groep vluch-
telingen geen homogene groep is en dat dat zo moet blijven. Als
je alles uit elkaar gaat trekken geef je het verkeerde signaal af.

Aan Attje wordt gevraagd of zij op de hoogte is van het voorne-
men om in Rotterdam vele sociale huurwoningen af te breken, of
er maatregelen zijn. Attje is niet bekend met het woning-
probleem en de Rotterdamse situatie. Er moet voor 24.000 men-
sen woningen ‘geregeld’ worden in de vorm van containers en
noodbouw. Er moeten ook voor andere mensen woningen ko-
men.
Naomie geeft aan dat beoordeling van regionale woonvisies een
provinciale taak is. Er is zorg uitgesproken over de hoeveelheid
beschikbare woningen ten opzichte van het aantal statushouders.
Er zijn schriftelijke vragen gesteld over de Rotterdamse situatie.
De vraag is ook: hoe staat de Rotterdamse fractie hier zelf in?
In Rotterdam wordt samengewerkt om het voorstel de woningen
te slopen tegen te houden.

Attje geeft aan dat het een gemiste kans is om taalonderwijs pas



aan te bieden na het verkrijgen van de status. Kinderen verplicht
naar school sturen kost extra geld. Volwassenen kunnen onder-
wezen worden door Taalmaatjes, vrijwilligers staan klaar, één en
ander zal nog gestroomlijnd moeten worden. Het is zaak dat dit
al in de noodopvang wordt aangeboden. Hiertoe zijn de eerste
stappen gezet.

Aan Kati wordt gevraagd wat we kunnen leren van Canada. Kati
geeft aan dat zolang niet bekend is hoeveel mensen er nog ko-
men, er weerstand zal blijven tegen een warm ontvangst. Slechts
een beperkt aantal Europese landen vangt vluchtelingen op.
Sommige landen willen niet en zijn niet te overtuigen toch men-
sen op te nemen. Zodra Nederland straks voorzitter is zullen we
proberen de solidariteit te bevorderen. Sancties werken niet (al is
zij daar wel voorstander van). Wellicht is het mogelijk de landen
die geen mensen willen opnemen ertoe te bewegen hun steentje
bij te dragen door middel van het leveren van troepen naar de
EU-grens? Aanpassing van het vluchtelingenverdrag door Buma;
hier moeten we goed naar kijken en veel kabaal maken.

Kirsten geeft aan dat solidariteit ook binnen PES (het samenwer-
kingsverband van Europese socialisten) niet vanzelfsprekend is:
sommige landen/leden zijn tegen, maar er is niet voldoende
steun om die leden uit PES te zetten.
Henri geeft aan dat Nederland helemaal niet zoveel vluchtelin-
gen opneemt. Er zijn landen die er veel meer opnemen.

Op de vraag hoe proactief we zijn op de migranten uit Afrika rea-
geert Kirsten: Grenzen openen voor economische migranten
komt nu niet nim Frage.
Vluchtelingen uit oorlogsgebieden hebben voorrang. Economi-
sche migratie kan worden tegengegaan door banen in de omge-
ving te creëren en door ontwikkelingswerk. Het buitenlandbeleid
zal met kracht ingezet worden.
Attje: Bij legale migratie is het zaak dat de landen die nu de golf
migranten krijgen ontlast worden. Om verdringing op de arbeids-
markt te voorkomen, is het zaak nu niet meer mensen toe te la

 Zuid-Hollands Peil | 21



22| Zuid-Hollands Peil

ten. Geld en handelsrelaties moeten worden ‘teruggegeven’ aan
Afrika.
Een klein deel van de Somalische groep vluchtelingen is succes-
vol geïntegreerd. Er zijn zorgen over de Eritrese gemeenschap.
Kati geeft aan dat er een cruciaal verschil is tussen vluchtelingen
en migranten en dat nu niet het moment is om een discussie te
voeren over migratie.

Problemen in Turkije en Griekenland worden door Kati uit de
doeken gedaan: de mensen uit Syrië die nu in Turkije en Grieken-
land zijn aanbeland, zijn afkomstig uit de middenklasse en kun-
nen niets opbouwen in Turkije.
Er zullen veilige routes moeten komen voor de 2,2 miljoen
Syrische vluchtelingen die nog komen. Aanmeldcentra buiten
Europa waar een schifting kan plaatsvinden, scheelt veel geld,
omdat er ook mensen zijn die terug moeten.
Attje geeft aan dat we van 500 naar 5000 uitgenodigde vluchte-
lingen zijn gegaan.

Henri geeft aan dat scholen, welzijnsorganisaties, sport-
verenigingen en vrijwilligerswerk betrokken moeten worden bij
het integratieprobleem. Attje geeft aan dat het benoemen van
600.000 mensen die nu aan de kant staan bij de arbeidsmarkt
een statische benadering is. We moeten iets doen om die men-
sen zo snel mogelijk zelfstandig te maken. Solidariteit is mensen
kansen geven. Integratie kan door middel van het doen van vrij-
willigerswerk. Arbeidsmarkt: interessant punt voor het
verkiezingsprogramma.

Kirsten geeft aan dat het lastig is om als PvdA in Nederland de
vrede in Syrië dichterbij te brengen. Gesprekken met Assad gaan
moeizaam. De vraag is hoe lang mag hij blijven? Er zal een
overgangssituatie gerealiseerd moeten worden, dat is een moei-
zaam proces, maar moet wel gevolgd worden.

Met betrekking tot arbeid geeft Attje aan dat er nu 20.000 status-
houders nog in AZC’s zitten, veel mensen zitten op de bank. Vrij
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willigerswerk kan nu wel voor niet-statushouders. Erkenning van
diploma’s is nog een knelpunt.
We proberen op alle schijven afspraken te maken met partijen en
landen, maar dat is een lastige kwestie. De visie is er wel, de uit-
voering ervan is alleen niet makkelijk. Er is al wel op ‘alle lagen’
samenwerking.

Henri geeft aan dat lokaal beleid anders in elkaar zit dan interna-
tionaal beleid. Lokaal kun je snel schakelen, noodopvang regelen
na crisisopvang. Leiden houdt de groep vluchtelingen die in de
noodopvang is gekomen daar.
Attje geeft aan dat de VVD nooit regionale binding wilde, maar
dat daar nu wel gesprekken over zijn. We doen in Nederland wat
we kunnen. Als Duitsland straks overloopt, kunnen wij die
stroom niet opvangen, daarom is het zaak de problematiek inter-
nationaal te bespreken.

Vanuit de zaal komt de reactie dat we te weinig doen, dat het
COA te bureaucratisch is en de situatie te rooskleurig voorge-
steld wordt. Attje geeft aan dat het COA moet wennen, maar dat
het probleem ook vaak bij de gemeente ligt.

Kirsten vertelt over de plannen na de oorlog in Syrië: Er is geen
toekomst voor Assad, er zal een overgangsperiode komen naar
het voorbeeld van Tunesië: samenwerking is inclusiviteit, ieder-
een heeft een plek.
Kati geeft aan dat nationaal en internationaal veel partijen betrok-
ken zijn bij de oorlog in Syrië. Dat maakt het vinden van oplos-
singen wel lastiger. Iedereen heeft een andere vijand.

Op de vraag hoe het zit met de statushouders op de arbeids-
markt en het budget voor de gemeenten, geeft Attje aan dat er
aandacht is voor budget, al is dat nog niet concreet ingevuld. Het
is onderdeel van de onderhandelingen.
Henri geeft aan dat de afspraken minimaal zijn en fors onvol-
doende. Snelle helderheid is gewenst.



Attje geeft aan dat er gecontroleerd wordt of vluchtelingen zich
schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en dat, zodra dit
geconstateerd wordt, er geen recht op asiel en verblijf is. Uitzet-
ten is in de praktijk alleen niet altijd mogelijk.

Vanuit de afdeling Rotterdam wordt geopperd om als PvdA zelf
op te komen voor vluchtelingen in de stad, omdat er nu heel veel
dingen fout gaan. Waar het stadsbestuur niet handelt, kan de
PvdA samenwerken met organisaties om de situatie te verbete-
ren.

Jan Marinus sluit de vergadering om 12.48 uur.
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Beste partijgenoten en belangstellenden,

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de inwoners van Zuid-Hol-
land hun stem uitbrachten voor de Waterschappen en voor de Provin-
ciale Staten. Hoewel de verkiezingsuitslag voor de PvdA teleurstellend
was, heb ik het idee dat we in de Provinciale Staten goed aan het werk
zijn gegaan met thema’s die belangrijk zijn voor de PvdA. Beetje bij
beetje weet de fractie speerpunten uit ons verkiezingsprogramma in het
provinciaal beleid te verankeren. De veranderende verhouding in de coa-
litie (met een verhoudingsgewijs kleinere VVD en grote SP en D66), en
de gedeeltelijke vernieuwing van Gedeputeerde Staten, helpen hierbij.
Maar zeker is ook dat de nieuwe fractie in haar kleinere omvang slim en
effectief opereert.

Zo is Metin Çelik druk in de weer met de vaartijden van de waterbus in
de Drechtsteden in de avonduren. Meer mensen worden hierdoor in de
gelegenheid gesteld deel te nemen aan het culturele en uitgaansleven
van Dordrecht. Dat is goed voor de werkgelegenheid en voor de ontwik-
keling van de Drechtsteden Samen stad aan Water..
Steun voor de zogenaamde Nachtboot is meer dan voldoende. Een en-
quête en debat lieten zien dat bewoners, ondernemers en het culturele
organisaties staan te springen om uitbreiding van de vaartijden. Een
unaniem door de Drechtraad aangenomen motie ‘Proef Nachtboot
Drechtsteden’ toont aan dat ook onder bestuurders het draagvlak groot
is.
Nu zijn de collega Statenleden aan zet: Dragen zij de waterbus en de
Drechtsteden een warm hart toe en zijn zij bereid een proef met de
Nachtboot van een jaar ook financieel te steunen.

Een ander thema, waar we ook in campagnetijd vol voor zijn gegaan, is
de fiets. Wij zien in de fiets, in combinatie met slim, snel en betaalbaar
openbaar vervoer, het vervoermiddel van de toekomst. Zeker in onze pro-
vincie waar de afstanden tussen steden en dorpen relatief kort zijn, is de

Uit de fractie
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fiets, en de elektrische fiets in het bijzonder, bij uitstek geschikt om je
tussen thuis en school en thuis en werk te verplaatsen. Over het nieuwe
Provinciale Fietsplan 2016 – 2025, dat in april in de commissie Verkeer
en Milieu wordt besproken, zijn we enthousiast. We herkennen ons in het
ambitieniveau, al trekken wij wel in twijfel of er voldoende middelen voor
de nieuwe ambities beschikbaar zijn. Ter voorbereiding op de behande-
ling van dit nieuwe provinciale fietsplan organiseert woordvoerder Anne
Koning op 18 maart een expertisebijeenkomst ‘Heel Zuid-Holland Fietst’.
Samen met maatschappelijke partijen als de Fietsersbond, de ANWB,
Biesieklette , vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, en partijgenoten
gaan we onderzoeken hoe we van Zuid-Holland de fietsprovincie van
Nederland kunnen maken.

Op het gebied van Ruimtelijke Ordening valt het lopend tekort aan so-
ciale huurwoningen in onze provincie ons in negatieve zin op. Veel men-
sen in onze provincie kunnen geen goede en betaalbare woning vinden,
en met de komst van meer vluchtelingen zal de vraag alleen maar toene-
men. En hoewel de provincie natuurlijk zelf niet bouwt, kunnen wij wel
andere instrumenten inzetten om te helpen zorgen voor voldoende be-
taalbare en goede woningen voor ouderen en jongeren, voor grote en
kleine gezinnen, voor studenten en voor mensen op de vlucht. Onze
woordvoerder Naomie Matil trekt hierin nauw op met lokale partijgeno-
ten en zal in het najaar ter voorbereiding op de behandeling van de regio-
nale woonvisies een expertise bijeenkomst organiseren over wat de pro-
vincie kan en zou moeten doen om de woningmarkt vlot te helpen trek-
ken en toegankelijk te houden.

Ten slotte dwingt de actualiteit ons om aandacht te geven aan de zich
opstapelende problemen en schandalen rondom vergunningverlening,
handhaving en toezicht van bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken
of deze opslaan. Meer dan eens worden wij benaderd door bewoners die
zich niet meer veilig voelen in hun directe woonomgeving doordat bedrij-
ven met grote milieurisico’s (zogenaamde BRZO-bedrijven) veiligheids-
voorschriften niet opvolgen of doordat bestuurders onvoldoende verant-
woordelijkheid nemen. Meer veiligheid begint bij maximale openheid
over de bestaande risico’s. En aan die openheid heeft het deafgelopen
periode op een aantal plekken in onze provincie ernstig geschort.
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Willem Minderhout is daar met verve op ingesprongen en heeft voor el-
kaar gekregen dat betrokken bestuurders met elkaar en inwoners aan
tafel gaan zitten. Ook kreeg hij de toezegging dat de sanering van een
door asbest vervuilde wijk in Wateringen onafhankelijk wordt getoetst.

Ondertussen blijft het aantal mensen dat in onze provincie geen baan
kan vinden nog altijd zorgelijk hoog. Uit een onlangs verschenen rapport
van de OESO, en ook uit cijfers van het CBS, blijkt dat we het als regio
niet goed doen. Terwijl de metropoolregio Amsterdam profiteert van de
economische groei, zien we dat in onze provincie nog maar mondjes-
maat terug. Het potentieel ligt er, ook in Zuid-Holland. De vriendschap
tussen de MRDH en Zuid-Holland lijkt nieuw leven ingeblazen te wor-
den, en dat is goed én nodig. Maar die vriendschap moet wel meer ople-
veren dan alleen hernieuwd bestuurlijk elan. Er moet keihard en in goede
samenwerking voor worden gezorgd dat er meer werkgelegenheid ont-
staat, bij voorbeeld door de kennis in Zuid-Holland veel beter te benutten
en de innovatie te stimuleren. Van de economische ambitie zien wij voor-
lopig nog veel te weinig terug. Van Gedeputeerde Staten verwachten wij
op dit dossier veel meer daadkracht en bezieling. Wij zullen daar dan ook
de komende periode fors aan gaan trekken.

Hartelijke groet,
Ron Hillebrand

Fractievoorzitter
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