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1. Inleiding. 

Dit verslag gaat over de uitgevoerde werkzaamheden door het afdelingsbestuur PvdA-

Zuidplas in 2019.  

Daarnaast gaan we kort in op de verkiezingsuitslag van de Waterschapsverkiezingen in 

maart 2019. 

In dit verslag komen ook de reguliere bestuurswerkzaamheden, de ondersteuning die het 

bestuur aan de fractie heeft gegeven en uiteraard de activiteiten in de het kader van het 

voorbereidingen voor de verkiezingen van het Hoogheemraadschap Schieland en de 

Krimpenerwaard aan de orde. 

Verder besteden we aandacht aan de nieuwjaarsreceptie en het bezoek aan Bückeburg. 

Op de thema-avond zijn leden bijgepraat over de ontwikkelingen in het zogenoemde 

middengebied of het “Vijfde Dorp”. Zij hebben hun mening hierover aan de fractie 

kenbaar gemaakt. Van deze thema-avond is impressie gemaakt. Deze zal op de website 

van de afdeling worden geplaatst. Tot slot gaan we in op de bestuurssamenstelling, de 

ontwikkelingen van het ledenbestand en activiteiten waarbij bestuursleden betrokken 

waren, hebben plaatsgehad. 

2.  Reguliere bestuurswerkzaamheden. 

In de bestuursvergaderingen bespreken bestuursleden de financiële stand van zaken, 

bereiden we activiteiten voor, zoals de nieuwjaarsreceptie, de gezamenlijke activiteiten 

met de fractie en uiteraard de Algemenen Ledenvergaderingen. De fractievoorzitter 

Johan Helmer maakt deel uit van de vergaderingen van het bestuur. Op een enkele keer 

na, is hij bij de vergaderingen aanwezig geweest. De samenwerkingen tussen het bestuur 

en de fractie is in dit verslagjaar wederom constructief en in goede harmonie verlopen. 

Door de toename van het gebruik van sociale media tussen bestuursleden en de 

fractieleden is het niet altijd nodig om bij elkaar te komen om af te stemmen. 

Beleidsvorming en bespreekpunten maken het wel noodzakelijk dat het bestuur en de 

fractievoorzitter op gezette tijden bij elkaar komen. Er zijn twee bestuursvergaderingen 

gehouden, vier minder dan gepland. 

3. Ondersteuning van de fractie. 

Het bestuur vindt het een belangrijke taak om de fractie bij activiteiten te ondersteunen 

die verband houden met de politieke activiteiten. In de regel participeren alle 

bestuursleden bij deze activiteiten. Ook media-uitingen van de fractie worden door het 

bestuur ondersteund.  De fractie wordt ondersteund door: 

- Marieke Schuurman (GL) 

- Denise Leliënhof (PvdA) 

- Aad Stuivenberg  (PvdA) 

- Arjen Hazelebach (PvdA). 

Deze vier fractieondersteuners zijn door de raad benoemd als fractieadviseur. Zij zijn 

beëdigd en krijgen faciliteiten zoals een schadeloosstelling in de vorm van presentiegeld 
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en een IPad in bruikleen van de gemeente Zuidplas. Voor hen geldt dezelfde 

geheimhoudingsplicht als voor raadsleden op onderwerpen die als zodanig zijn 

gekwalificeerd. Het team adviseurs wordt gecompleteerd door Anneke de Waal, die wel 

fractieadviseur is maar niet door de raad van Zuidplas is beëdigd. Er kunnen maximaal 

vier adviseurs per fractie beëdigd worden en als commissielid worden toegelaten. 

4. Algemene ledenvergaderingen. 

In het verslagjaar zijn twee ledenvergaderingen geweest. Belangrijke onderwerpen 

waren de verkiezingsuitslag en de politieke actualiteit rond de ontwikkeling van het 

middengebied. De leden zijn actueel door de fractievoorzitter geïnformeerd. Dit is ook 

nodig omdat de ontwikkelingen zeer snel gaan. Het uitgangspunt in het 

verkiezingsprogramma dat de PvdA/GL tegen het vijfde dorp is, is niet meer als zodanig 

te handhaven. De fractie volgt het college zeer kritisch en is bereid constructief mee te 

denken voor zover mogelijk. 

5. Continuering van de politieke samenwerking met Groen Links. 

Eind 2016 en begin 2017 werd duidelijk dat beide partijen graag doorgaan met de 

samenwerking. Met de gemeenteraadsverkiezingen zijn beide partijen op basis van de 

gesloten overeenkomst als eenheid naar buiten getreden. Eén verkiezingsprogramma, 

één campagne en na de verkiezingen één fractie. 

Er hebben zich geen zaken voorgedaan, dat de begeleidingscommissie bijeen moest 

komen. De samenwerking gaat zoals het moet. In 2019 was een evaluatiemoment met 

beide besturen voorzien, maar door de drukke agenda van de voorzitter van de afdeling 

IJsselgemeente van GL is dit uitgesteld naar begin 2020. 

 

6. Verkiezingen voor het Hoogheemraadschap. 

De voorzitter van de afdeling Arjen Hazelebach heeft zich gekandideerd voor het 

Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Door 

het Gewest Zuid-Holland is hij als tweede op de verkiezingslijst geplaats. Het 

verkiezingsprogramma, de lijst en de vrijwilligers hebben ertoe geleid, dat de fractie van 

PvdA met drie zetels in het Waterschap is vertegenwoordigd. Anneke Heinecke, lid van 

de afdeling Capelle aan den IJssel is met voorkeurstemmen gekozen. Dit had geen effect 

op de verkiezing van Arjen Hazelebach. De fractie van de PvdA staat onder leiding van 

Wim van Heemst, woonachtig in Rotterdam. Mede gezien het feit dat de PvdA in de lift 

zit en de verkiezingen op hetzelfde moment als die van de Provinciale Staten 

plaatsvinden, was de opkomst hoog. In 2018 zijn ruim 6.000 stemmen meer op de PvdA 

uitgebracht in vergelijking met 2014. De PvdA maakt ondanks het positieve advies van de 

adviseur geen deel uit van het dagelijkse bestuur. Het college van Dijkgraaf en 

Hoogheemraden wordt gevormd door Water Natuurlijk, VVD, SGP/CU en de geborgde 

zetel van Bedrijven. 

 

7. Overzicht van de activiteiten waarbij bestuursleden betrokken waren. 

Bestuursleden staan de fractie bij allerlei activiteiten bij. 

Dit heeft dit jaar vooral plaatsgehad bij de activiteiten met de Raad op Straat. 
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8. De nieuwjaarsreceptie 

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor leden is op 19 januari 2019 gehouden in 

Zalencentrum “De Zespunt” te Moordrecht. Dit keer is gekozen voor een gemengde 

aanpak. Diner met bediening van de soep aan tafel en een buffet. De voorzitter van het 

bestuur en van de fractie hebben de aanwezigen toegesproken. 

Monique en Marco hebben zich weer van een gastronomische kant laten zien. Het was 

een prima bijeenkomst, bezocht door zo’n 25 leden, ook van GL. 
 

9. Bückeburg. 

In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 is het voornemen opgenomen om de banden 

met Bückeburg weer aan te halen. Dit heeft geleid tot bezoeken van leden van de PvdA 

aan het traditionele Grünkohlessen en aan het Bürgerschiessen. Het overlijden van 

Wolfhard Müller op 16 januari 2019, die het Partnerschap vanuit Bückeburg continu 

heeft gesteund als voorzitter van de raadscommissie “Sport- en partnerschap” vanuit de 

gemeenteraad van Bückeburg, is een gevoelig verlies voor de sociaaldemocratische 

beweging.  
 

10. Samenstelling bestuur. 

Voorzitter:                 Arjen Hazelebach             

Secretaris:                   Aad Stuivenberg               
Penningmeester:        Frans Peelen                      
Lid:                                Henk Doornhein                 
 

11. Ontwikkelingen ledenbestand. 

Helaas is het ledenbestand in 2019 niet gegroeid. In het afgelopen jaar hebben we 

gelukkig een lid erbij gekregen, maar moesten wij afscheid nemen van vier leden en 

een lid die verhuisd naar een andere gemeente. 

De afdeling PvdA-Zuidplas telt op 1 januari 2020 77 leden. 

 

12. Conclusie 

Het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen is meestal een rustiger jaar dan het 

jaar voorafgaande ervan. Het bestuur kijkt tevreden terug op het verkiezingsresultaat 

met betrekking tot het Waterschap en de werkzaamheden van het afgelopen jaar. 

De samenwerking met GL loopt zoals bedoelt en de ondersteuning van het bestuur aan 

de fractie verstevigt de onderlinge band. 

Het ledenbestand staat onder druk. Het aantal leden neemt af, al is dat wat minder dan 

in voorgaande jaren. De verjonging en vernieuwing blijft een uitdaging, alhoewel de 

fractieondersteuning is uitgebreid met twee vrouwen. Het bestuur stelt samen met de 

fractie alles in het werk om leden te blijven betrekken bij de lokale politiek.  
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