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Verslag van het bestuur over het jaar 2016 



Het jaar 2016 was een intensief en bij tijd en wijle emotioneel jaar. 

Het vertrek van Ard van der Tuuk uit en de komst van Cees Bijl in het college van gedeputeerde 

staten en vooral de aanleiding daartoe heeft veel tijd en inzet van het bestuur maar ook van de 

Statenfractie gevraagd.  

 
Anne Doornbos en Cees Bijl (toen nog lid van het gewestelijk 

bestuur) tijdens de gewestelijke vergadering op 16 april 2016 

Tijdens zeer goed bezochte 

ledenvergaderingen heeft deze kwestie 

de aandacht gekregen die het 

verdiende.  
 

In de ledenvergadering van 20 mei 

2016 werd de voordracht van Cees Bijl 

als gedeputeerde van de provincie 

Drenthe in grote meerderheid 

ondersteund.  
 

Dat neemt niet weg dat veel leden 

hebben aangegeven moeite te hebben 

(gehad) met de gevolgde werkwijze en 

de bejegening van Ard van der Tuuk. 
 

 

In 2015 is het toen zittende bestuur gestart met inhoud te geven aan het bij het aantreden geuite 

voornemen de afdelingen te consulteren over de vraag welke zaken naar het oordeel van de 

afdelingen in ieder geval moeten worden opgepakt . Tevens werd aangegeven dat het bestuur zich 

daarbij dienstbaar wil opstellen naar de afdelingen toe. Op deze wijze wordt , zo die er al was, de 

afstand tussen het Gewestelijk Bestuur en de afdelingen verkleind en saamhorigheid vergroot. 

Althans dat was de verwachting. 

Uit die overleggen kon een rode draad worden waargenomen. Scouting van nieuwe kandidaten was 

in zo goed als alle gevallen een aandachtspunt dat om een gezamenlijke aanpak vraagt. Een 

dergelijke aanpak werd ook bepleit voor beleidszaken die zo goed als alle afdelingen in Drenthe 

aangaan. Het proces rond de “blijverslening” werd veelvuldig als voorbeeld aangehaald. 

Ook werd vaak de zorg uitgesproken dat het moeilijker wordt om gekwalificeerde krachten, mensen 

die voor de sociaal democratie willen gaan, aan de partij te verbinden. 

Door de ontwikkelingen, zoals boven beschreven, is er geen mogelijkheid geweest om alle punten, 

ingebracht door de afdelingen, samen te vatten in een Drenthe breed actieplan. De beschikbare tijd 

is aan andere zaken besteed die op dat moment prioriteit hadden. 

Dit punt zal vorm krijgen in 2017 en de voorbereidingen daartoe zijn getroffen. 

De in de aanhef van het verslag genoemde omstandigheid heeft er gelukkig niet toe geleid dat alle 

activiteiten binnen het gewest stil kwamen te liggen. 



Aan dit verslag zijn de uitgebreide jaarverslagen van de PvdA Werkgroep Toegankelijkheid Drenthe 

en het verslag van de PvdA Werkgroep Ouderenbeleid toegevoegd. Beide werkgroepen opereren 

onder de vlag van het Gewestelijk Bestuur.  

Daaruit blijkt dat een veelvoud van onderwerpen de revue is gepasseerd. Veel zaken hebben op dit 

moment nog niet aan actualiteit ingeboet. De inhoud van deze verslagen spreken voor zich en zijn 

onderdeel van het jaarverslag over 2016. 

 
 

Otwin van Dijk en Bert Hassink tijdens een bijeenkomst over toegankelijkheid op 23 mei 2016, georganiseerd 

door gewestelijk bestuur, statenfractie en werkgroep ouderenbeleid samen. 

 

Passend in de lijn van de gedachten vanuit de afdelingen is een afzonderlijke groep leden belast met 

het gezamenlijk vorm geven aan campagneactiviteiten voor de komende Tweede Kamer verkiezingen 

op 15 maart 2017. Daartoe werd de start gegeven tijdens een bijeenkomst op 9 juli 2016 in Echten. 

Velen zien in de verkiezingen voor de Tweede Kamer een opmaat naar de 

gemeenteraadsverkiezingen.  

In samenwerking met het CLB (Centrum voor Lokaal Bestuur) werd een discussieavond georganiseerd 

over de stand van de volkshuisvesting in Drenthe. Daarbij is van de kant van het Gewestelijk Bestuur 

het aanbod gedaan om afdelingen die daar prijs op stellen behulpzaam te zijn bij het vormgeven van 

het volkshuisvestingsbeleid, neergelegd in een woonvisie, in hun gemeente. Aan dat initiatief is in het 

verslagjaar nog geen vervolg gegeven. 

 
 

Discussieavond volkshuisvesting  op 31 oktober 2016 

 



Ook in 2016 zijn PvdA leden door de dood weggevallen. Wij spreken onze erkentelijkheid uit voor 

hun inzet, in welke vorm dan ook, die zij voor verwezenlijking van de sociaal democratische idealen, 

hebben gepleegd.  

Financiën. 

Financieel hebben we het jaar goed kunnen afronden, de begroting is op hoofdlijnen gerealiseerd.  

Baten 

a b

Resultanten rekening begroting realisatie 2016 verschil (a-b)

Inkomsten

Contributie politici 7.020            7.400                    -380,00 

Rente opbrengsten 38                  -                             37,58 

Overige ontvangsten -                     184                        -184,00 

Inkomsten partijbureau 13.942          13.942                  -00 

Aanvullende afdracht partij bureau 1.000            1.565                    -565,00 

Inkomsten gezamelijke activiteiten -                     80                          -80,00 

Totaal inkomsten 22.000          23.171                 -1.171                   

Voor aanvullende activiteiten, zoals de MKB tour en de 1 mei viering hebben we succesvol 

activiteiten gelden kunnen aanvragen.  

 

Uitgaven 

a b

Resultanten rekening begroting realisatie 2016 verschil (a-b)

Uitgaven

Kosten personeel 6.000            4.576                   1.424                   

Overige vergoedingen 400                -                            400                       

Vergaderkosten 2.000            4.217                   -2.217                  

Promotie/campagne 1.500            515                       985                       

Kantoorartikelen (Papier/porti/etc.) 400                1.117                   -717                     

Bankkosten 100                49                         51                         

Webbeheer 80                  -                            80                         

Ledenbehoud 1.000            -                            1.000                   

Ledenraadpleging -                     95                         -95                        

Gezamelijke activiteiten binnen de PvdA 500                1.621                   -1.121                  

Gezamelijke activiteiten buiten de PvdA -                     788                       -788                     

Thematische vergadering/werkgroepen 3.000            1.613                   1.387                   

Toevoeging overschot naar verkiezingsfonds 7.020            7.400                   -380                     

Toevoeging overschot kapitaal 1.179                   -1.179                  

Totaal inkomsten 22.000          23.171                 -1.171                   

Alle afdrachten van politici zijn toegevoegd aan het verkiezingsfonds. De vergaderkosten zijn 

gestegen ten opzichte van de begroting, dit is voornamelijk ontstaan door de extra vergaderingen in 

april en mei 2016 rondom het vertrek van Ard van der Tuuk.  

 



Ultimo 2016 is de verwachting dat de balans er als volgt uit ziet: 
 

Balans gegevens Balans gegevens

Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015

Geldmiddelen Kapitaal 20.298,00 19.059        

banken 15.473          9.564                   Verkiezingsfonds 12.905,00 5.505           

spaarrekening 15.000          15.000                 

Vorderingen/ vooruitbetaald -                     

Diverse vorderingen vooruitbetaald 2.730            -                            

Totaal activa 33.203          24.564                 Totaal passiva 33.203        24.564         
 

Bestuur. 

In januari 2016 bestond het Gewestelijk Bestuur uit de volgende personen. 

- Jacob Bruintjes      (voorzitter) 

- Cees Bijl      (vice voorzitter) 

- Tess Doldersum 

- John Hofmeijer  

- Albert Huizing        

- Jaap Kuin 

- Peter Plinsinga. 

- Rieja Raven            (secretaris) 

- Vincent Slagt         (penningmeester) 

- Klaas Smid 

Tussentijds zijn afgetreden: 

- Jaap Kuin                (benoemd tot waarnemend burgemeester Pekela) 

- Vincent Slagt         (de bestuursfunctie in combinatie met het werk) 

 
 

De bestuurstafel tijdens de gewestelijke vergadering in Emmen op 20 februari 2016 

 

Het aftreden van Ard van der Tuuk als Gedeputeerde van Drenthe in april 2016 en het aantreden van 

Cees Bijl als Gedeputeerde in mei 2016 en na alles wat er in die periode is gebeurd heeft het 

Gewestelijk Bestuur in juni-juli 2016 in meerdere gesprekken en vergaderingen de gang van zaken 



geëvalueerd. Er is overleg geweest met de afdelingsvoorzitters. Daarbij is gekeken naar het verleden, 

naar de huidige situatie en naar de toekomst. Het Gewestelijk Bestuur is daarbij ondersteund door 

Harry Vogelaar, lid van het landelijk bestuur van de Partij van de Arbeid. Meerdere leden hadden om 

uiteenlopende redenen het bestuur verlaten dan wel hadden aangegeven dat op afzienbare termijn 

te willen doen. Voor één bestuurslid was de overweging dat “de glans er af was”. 

Teneinde volledige ruimte te bieden aan zowel de evaluatie als de vernieuwing van het bestuur 

hebben alle bestuursleden hun positie beschikbaar gesteld. 

  
 

Jacob Bruintjes (links) en Harry Vogelaar op 17 september 2016 
 

In de vergadering van 17 september 2016 werd een nieuw bestuur gekozen in de volgende 

samenstelling: 

- Jacob Bruintjes             ( voorzitter) 

- John Hofmeijer             ( penningmeester) 

- Albert Huizing               (secretaris) 

- Wim Boonstra 

- Marloes Oostindie 

- Henk van de Rijt 

- Johan Ruhmaloine 

- Mark Turksma 

- Wietze de Wind 

Het bestuur heeft zich tot doel gesteld de contacten met de afdelingen verder te verstevigen en het 

overleg met de afdelingsvoorzitters te intensiveren.  

Het goede contact met de Statenfractie zal worden voortgezet. 

Daarnaast zal worden geïnvesteerd in de adviesraad verenigingszaken, het landelijk en het noordelijk 

voorzittersoverleg. De wijze waarop het Regionale voorcongres op 12 november 2016 voor PvdA 

Fryslân, Groningen, en Drenthe vorm werd gegeven is daarvan een uitvloeisel. 



 
 

Het bestuur vanaf 17 september 2017. 

Voorgrond v.l.n.r.: Henk van de Rijt, Wietze de Wind, John Hofmeijer en Jacob Bruintjes 

Achtergrond v.l.n.r.: Albert Huizing, Ida Gerda Emmens, Wim Boonstra en Johan Ruhmaloine 

Niet op de foto: Marloes Oostindie en Mark Turksma 

 

 

 
 

Voorzittersoverleg op  19 december 2016 

 

Drenthe, 1 maart 2017 

 

 

Foto’s voorpagina: 

Boven: bijeenkomst in AZC Oranje over ontmoeting met vluchtelingen 

Midden links:  Georgische pianiste, asielzoekster, tijdens 1 mei-bijeenkomst  

Midden rechts: Tess Doldersum tijdens gewestelijke vergadering in Emmen  

Onder links: Mevrouw P.C. van der Veer-Biersma, 65 jaar lid van de PvdA, ontvangt jubileumpenning 

Onder rechts: Jaap Kuin spreekt tijdens de 1 mei bijeenkomst 


