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Werkplan 2020 van de PvdA-afdeling Zuidplas. 

 

1. Inleiding. 

In het werkplan 2020 van de afdeling PvdA Zuidplas staan de uitgangspunten van de afdeling, 

een overzicht van voorgenomen activiteiten voor 2020 en een aantal inhoudelijke punten 

waaraan de afdeling en de fractie de komende tijd aandacht willen besteden.  

Het werkplan 2020 borduurt voort op de in 2014 ingeslagen weg van samenwerking met 

GroenLinks. Er zijn thans geen politieke en beleidsinhoudelijke redenen om een andere weg 

in te slaan. De samenwerking verloopt naar tevredenheid. De samenwerking van de PvdA 

met GL continueren we dus ook in 2020. Voor de samenwerking is een overeenkomst 

opgesteld en vastgesteld.  

Voor 2020 zijn er geen verkiezingen gepland. Mochten er Tweede Kamerverkiezingen in 2020 

gehouden worden, dan zal het bestuur een tussentijds plan en begroting opstellen en dit ter 

goedkeuring voorleggen aan de afdeling PvdA-Zuidplas.  

 

2. Reguliere activiteiten. 

 

- Fractievergaderingen en -ondersteuning. 

De wijze waarop en de frequentie waarin de fractievergaderingen gehouden worden, 

zullen we continueren. De wijze waarop dit gaat stemt bij alle betrokken tot 

tevredenheid. De ondersteuning van de fractie zetten we voort. Voor de samenstelling 

van het huidige team van fractieondersteuners zie hieronder bij paragraaf 8. 

 

- Fractie op straat. 

Bestuur, fractie en adviseurs trekken samen op met de fractie tijdens nog aan te wijzen 

momenten. We spreken met burgers en bedrijven om hun mening te polsen over actuele 

politieke onderwerpen. In de regel doen we dit in het weekend voordat er een belangrijk 

politiek punt in de gemeenteraad aan de orde komt. 

Van zo’n activiteit informeren we de media en maken we op basis van de ervaringen een 

kort media bericht. De opvattingen en ervaringen betrekt de fractie in de 

raadsvergadering. Het aantal keren dat we op straat verschijnen, is vooraf niet te 

plannen. We nemen ons voor om dit in 2020 samen met de fractie zo’n 4 keer te doen. 

Eén en ander is afhankelijk van de politieke actualiteit. 

 

- Inhoudelijke thema’s. 

In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 staan onze beleidsinhoudelijke thema’s. 

Centraal staan het sociale domein, duurzaamheid, sociale woningbouw, inkomenspositie 

en de zorg voor kansarmen. Deze thema’s zijn in de loop van de raadsperiode uitgebreid 

met de belangrijke onderwerpen “Het Vijfde Dorp” en de “Energietransitie” in het 

bijzonder de RES (Regionale Energie Strategie). De gemeente Zuidplas doet ten aanzien 

van dat laatste punt een bod om een bepaald gedeelte van de energietransitie voor zijn 

rekening te nemen. Uiteraard kunnen er gedurende het politieke jaar onderwerpen 

bijkomen. Voor het komende jaar zullen bovenvermelde thema’s centraal blijven staan. 

 

- Bestuursvergaderingen. 

In 2020 zullen we 3 á 4 bestuursvergaderingen beleggen of zoveel meer als nodig.  
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- Algemene ledenvergaderingen. 

In 2020 zullen we minimaal 2 ledenvergaderingen beleggen; één in het voorjaar om het 

financiële en het inhoudelijk jaarverslag 2019 vast te stellen en één in het najaar voor de 

vaststelling van het nieuwe werkplan en de begroting. Ook zullen twee gezamenlijke 

inhoudelijke ledenvergaderingen met GroenLinks worden belegd of zoveel meer als daar 

de noodzaak toe bestaat. 

 

3. Bijzondere activiteiten. 

Op basis van de politieke actualiteit houden we bijzondere activiteiten.   

Deze zijn nu niet te voorzien.  Dit hang nauw samen met de mogelijkheden om ons 

gezamenlijke verkiezingsprogramma te kunnen realiseren.  

 

4. Regionale en provinciale samenwerking. 

- De regionale samenwerking stond zowel vanuit het bestuur als vanuit de fractie op een 

laag pitje. Dit komt doordat de in regionaal verband behandelde thematiek nauwelijks 

aansloot bij die van de fractie en de afdeling Zuidplas. Regionale samenwerking zowel 

naar het oosten (Groene Hart) als naar het westen (Metropool) is ook afhankelijk van de 

politieke aspecten van de samenwerking die het college beoogt. Er is op dit moment wel 

een beoogde samenwerking tussen de colleges en de ambtelijke organisaties van de 

IJsselgemeenten, maar duidelijke politieke afstemming tussen fracties en besturen is nog 

geen onderwerp van overleg geweest.  

- Provinciale samenwerking. 

De samenwerking met de fractie van Provinciale Staten in Zuid-Holland was tot nu toe 

veelal op ad hoc basis en fragmentarisch. Provinciale Staten is sinds 2019 een belangrijke 

partner voor de PvdA/GL en de gemeente Zuidplas geworden. Zeker gezien het feit, dat 

de provincie steeds vaker de ladder van duurzaamheid toepast en bovenal nu de 

ontwikkeling van het Middengebied (vijfde dorp) op gang komt. Overleg kan nu meer 

inhoud krijgen omdat de PvdA en GL in Gedeputeerde Staten vertegenwoordigd zijn. 

Overleg en uitwisseling van standpunten op het gebied van de ontwikkeling van de 

Zuidplaspolder is actueler dan ooit. De komende tijd zal onze fractie de contacten met 

die van de provincie en de betreffende portefeuillehouders intensiveren. Het 

afdelingsbestuur en de fractieadviseurs staat de fractie daarin bij.  

- Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.  

Dit Waterschap speelt een ook rol bij de ontwikkeling van het vijfde dorp en de 

Zuidplaspolder als laag liggend gebied, de klimaatproblematiek en uiteraard de 

waterhuishouding. Verder moet gedacht worden aan de restveenproblematiek en de 

bodemdaling. Tot slot. Het waterschap is een partner ten aanzien van de RES (Regionale 

Energie Strategie) en in de uitvoering van het in ontwikkeling zijnde beleid rond de 

hittestress. We maken hierbij uiteraard gebruik van het feit dat Arjen Hazelebach per 

maart 2019 in het Algemeen Bestuur van HHSK is gekozen.  

   

5. Ledenbestand. 

- De afdeling heeft thans 78 leden. Het aantal leden heeft een dalende tendens. Ook de 

vergrijzing neemt toe. Dit zijn ontwikkelingen die ook in andere afdelingen en landelijk te 

bespeuren zijn. Dit baart weliswaar zorgen, toch is de situatie thans beslist niet hopeloos. 

Ook het komende jaar zijn de bestuursfuncties en de vier commissieleden die de fractie 

mag hebben, vervult. Daarnaast is er een actieve fractieadviseurs die geen commissielid 

is. Tot slot. We mogen er met een gerust hart vanuit gaan, dat er voldoende menskracht 
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en energie is om ook de komende jaren goed door te komen en met een goed 

programma, een interessante lijst en een klinkende campagne voor de dag te komen.  

- Het standpunt ten aanzien van eventuele fusies met andere afdelingen is niet gewijzigd: 

wel samenwerking maar geen fusie. 

-  

6.  Bestuurssamenstelling: 

    Voorzitter     Arjen Hazelebach 
Secretaris     Aad Stuivenberg 
Penningmeester    Frans Peelen 
Lid      Henk Doornhein 

 

Alle bestuursleden zijn ook in 2020 beschikbaar. 
 
 

7. Fractie: 
 

Voorzitter       Johan Helmer (PvdA) 
Lid        Martin Damen (GL) 
Lid       Jacques Bovens (PvdA) 

 
 

8. Fractieondersteuning: 
 
Door de verhuizing van Geertien Pols naar een andere stad is zij niet meer als 
fractieondersteuner beschikbaar. Haar rol is overgenomen door Denise Leliënhof. 
Verder is Anneke de Waal toegetreden als fractieondersteuner. Zij is geen commissielid. 

 
Denise Leliënhof (PvdA)   Verbonden Partijen en Milieu & Duurzaamheid 

Marieke Schuurman (GL)  Algemene Bestuurszaken en Ruimtelijke Plannen 

Anneke de Waal (PvdA)   Sociaal Domein 

Aad Stuivenberg (PvdA)   Financiën 

Arjen Hazelebach (PvdA)  Algemeen Adviseur. 
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