
Werkplan 2017 PvdA Zeeland 

 

De prioriteiten voor 2017: 

 Het voeren van de campagne voor de 2de Kamerverkiezingen 

 Het intensiveren van debatten binnen het gewest. 

 Het bevorderen van de samenwerking tussen de afdelingen  
 

 

Campagne 2de Kamerverkiezingen 

 Het instellen van een gewestelijk campagneteam voor de coördinatie en 
ondersteuning van de campagnes van de afdelingen en het optimaliseren van het 
gebruik van sociale media en andere vormen van internet communicatie  gedurende 
de campagne. 

 Het organiseren van een Zin in Zeelanddag met het doel kennisvergroting en 
activering van de leden met het oog op de campagne voor de 2de Kamerverkiezingen 
en de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

 

 

De intensivering van debatten binnen het gewest: 

 Voortzetting van de Zelandusdebatten over langere termijn kwesties van nationaal, 
regionaal of gemeentelijk belang. 

 Het houden van provinciale voorbereidingsbijeenkomsten van de politieke ledenraad 
en het ondersteunen van bijeenkomsten met de Statenfractie in de regio’s over 
actuele onderwerpen. 

 Het uitbreiden van de agenda van de gewestelijke ledenvergadering en van de 
vengenoemde voorbereidingsbijeenkomsten met de discussie over een 
gespecificeerd actueel onderwerp uit de Staten of het waterschap, of een kwestie die 
is opgedoken in een afdeling. 

 De debatten worden benut om onderwerpen te identificeren die zich lenen voor 
verdere uitdieping door actieve leden en een beperkte groep gekozen politici. Per 
onderwerp wordt gekeken hoe dat het best vorm kan worden gegeven (opdracht 5: 
realiseer de agenda van onderop, zie het rapport Politiek van waarde). 

 Aansluiting wordt gezocht bij landelijke PvdA netwerken zoals het ouderen netwerk. 
 

Het gewest en de afdelingen: 

 Binnen het gewestelijk bestuur is er voor iedere afdeling een contactpersoon. Hij of 
zij is aanwezig bij de ledenvergaderingen van de afdeling, inventariseert wensen, 
mogelijkheden en potentiële problemen. 

 De revitalisering van de afdelingen op de Bevelanden wordt verder ondersteund. 
Waar nodig worden ook andere afdelingen met problemen ondersteund. 

 In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt gezocht naar 
mogelijkheden om in een vroeg stadium te komen tot uitwisseling van ideeën voor de 
lokale verkiezingsprogramma’s. 
 
 
 
 
 

 
 



Ledenbehoud en ledenwerving: 

We willen het ledenaantal in Zeeland stabiliseren op minstens 1050  

 Ledenwerving en ledenbehoud wordt een vast onderdeel van de agenda van het 
voorzittersoverleg.  

 Het gewest organiseert in samenwerking met (een) afdeling(en) een aantal 
activiteiten van recreatieve, culturele en/of educatieve aard. 

 

  

PvdA Zeeland, één partij: 

Wij willen inhoudelijk de eenheid bevorderen binnen de PvdA in Zeeland: een betere 

afstemming stimuleren tussen de PvdA in de gemeenteraden, het waterschap en de Staten: 

 Zorg daartoe voor een proactieve agenda op het overleg tussen Statenfractie, 
gemeenteraadsfracties en afdelingen in de drie Zeeuwse regio’s. 

 Zorg voor goede afstemming tussen portefeuillehouders conform het overleg in de 
afgelopen periode tussen gedeputeerde, wethouders en fractiespecialisten. 

 Het faciliteren van het intervisie overleg tussen raadsleden. Dit houdt o.a. in het 
zoeken van een nieuwe intervisie coördinator.  

 Benut de bovengenoemde debatten voor het uitwisselen van deskundigheid tussen 
fracties en afdelingen. 

 
 
Vorming: 

 Het initiëren en ondersteunen van initiatieven als de leergang lokale politiek in de 
Oosterschelderegio en de masterclass Walcheren. 

 Zeeuwse leden stimuleren aan de Jan Schaper leergang deel te nemen. 

 Het met de Statenfractie nagaan wat de mogelijkheden zijn van een mediatraining 
 

Reguliere activiteiten: 

 Het opstellen van de begroting 2018 binnen het kader van de financiële lange termijn 
planning t/m 2019, waarbij rekening gehouden wordt met reserveringen voor de 
verkiezingen van de Staten, het waterschap, 2de Kamer en Europees parlement 

 Het opstellen van het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016. 

 Het tenminste 2 maal houden van een gewestelijke ledenvergadering. 

 Communicatie met leden en de buitenwacht middels de website van het gewest. 

 Communicatie met de leden middels de Zeeuwse ledenbrief. 

 Het vertegenwoordigen van het gewest op landelijk niveau: verenigingsraad, 
informeel overleg gewestelijke voorzitters, centrum lokaal bestuur, politieke 
ledenraad en congres. 

 Het twee maal per jaar houden vaneen overleg met de voorzitters van alle afdelingen 
voor het uitwisselen van goede en slechte ervaringen aangaande 
afdelingsactiviteiten en voor het bespreken van onderwerpen waar coördinatie 
tussen gewest en afdelingen, of tussen afdelingen, gewenst is.  

 Het bijwonen van de vergaderingen van de Statenfractie. 

 Het houden van voortgangsgesprekken met de leden van de PS fractie, de 
waterschapsfractie en met de gedeputeerde. 

 Het ondersteunen van de 1 mei bijeenkomst. 

 Het ondersteunen van de viering op 8 maart van de Internationale Vrouwendag. Er 
naar gestreefd wordt meer organisaties bij de voorbereiding te betrekken. 

 

 



 

 

Omvang gewestelijk bestuur, beter bestuur: 

 Een gewestelijk van minimaal 5 personen zodat er voldoende aandacht is voor het 
voorkomen en beheersen van conflicten,  scouting en scholing, ledenwerving en 
ledenbehoud. 

 Verbetering van bestuur door goede en heldere taakverdeling op basis van het werkplan. 

 Het inschakelen van (groepen) leden voor het uitvoeren van onderdelen van dit plan naar 
het voorbeeld van de Zelandus redactie, of de groep mensen die de Zin in Zeeland 
kaderactiviteiten organiseert.  

 


