
PvdA Zeeland Werkplan 2015 
 
Campagne: 

Een geïntegreerde campagne voor de verkiezingen van Staten en waterschap voor 
minimaal het behoud van de huidige zetels. 
 
 
Gewest en afdelingen: 

 Binnen het gewestelijk bestuur is er voor iedere afdeling een vast aanspreekpunt. 

 Leden van het gewestelijk bestuur zijn aanwezig zijn bij de ledenvergaderingen van 
de afdelingen in Zeeland. 

 Het bestuur gaat bij alle afdelingen langs om wensen, mogelijkheden en 
moeilijkheden te inventariseren. 

 Het adviseren van afdelingen, al dan wel niet in samenwerking met de adviseur 
partijorganisatie en/of strategen. 

 Onderzoeken of de Bevelandse afdelingen, die bijna zonder uitzondering met een 
tekort aan kader kampen, organisatorisch zaken samen kunnen doen. Hierbij wordt 
ook bekeken of kleinere afdelingen gereactiveerd kunnen worden door ze onder één 
bestuur onder te brengen. 
 
 

Ledenbehoud en ledenwerving: 

We willen het ledenaantal in Zeeland stabiliseren op minstens 1200 leden en met de JS 
samenwerken om te komen tot een stabiel aantal jonge leden (leeftijd 27 en lager) van 50. 

 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. 

  
 
Ondersteuning PS fractie en waterschapsfractie: 

 Begeleiding van de onderhandelingen voor het college van gedeputeerde staten met 
als beoogd resultaat collegedeelname. 

 Het stimuleren van groepsbegeleiding van de nieuwe fracties  door een deskundige 

 Met de nieuwe fracties opnieuw de fractiereglementen vaststellen. 
 
 
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 voor een proactieve agenda op de regio overleggen tussen Statenfractie, 
gemeenteraadsfracties en afdelingen. 

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

 Het faciliteren van het intervisie overleg tussen raadsleden. 

 Het opzetten van een pool van deskundigen die door fracties en afdelingen 
geraadpleegd kunnen worden. 

 
 
Zelandusdebatten: 

 Het voortzetten van de organisatie van debatten op gewestelijk niveau over belangrijke 
(toekomstige) maatschappelijke vragen op landelijk, provinciaal en (boven) gemeentelijk 
niveau. 



Vorming: 

 Een actieve bijdrage van het gewest aan de landelijke Rosa leergang voor mensen 
die actief willen worden in de PvdA. 

 Het werven van mensen voor de Rosa leergang. 
 
 
Activering van de leden: 

 Op landelijk niveau bevorderen dat anderen dan afdelingsafgevaardigden en bestuur 
stemrecht krijgen op gewestelijke ledenvergaderingen in geval van besluitvorming 
over “zaken”. 

 Agendering van onderwerpen voor de lange re termijn door actieve leden en een 
beperkte groep gekozen politici, en per geagendeerd onderwerp een 
uitvoeringsmethode kiezen en in samenwerking met andere geledingen van het 
gewest uitvoeren. (opdracht 5: zie het rapport Politiek van waarde) 

 

 
Reguliere activiteiten: 

 Het opstellen van de begroting 2016 en het maken van een lange termijn financiële 
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 2014 en de jaarrekening 2014. 

 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 het digitale blad Zeeuws Rood 

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

 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 tweejaarlijks organiseren van de Internationale vrouwendag, waarbij 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.  

 

  
 


