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INLEIDING 

 

De campagne voor de GR2018 is goed verlopen, en het resultaat verkiezingen GR2018 was 

positief. Het aantal stemmen t.o.v. 4 jaar gelden is gestegen met ca 500, en landelijk staan we aan 

de top. Op die lijn moeten we verder!  

Laten we nu alvast als hoofddoel stellen dat we bij de GR2022 weer – als vanouds – de grootste 

worden. Daartoe dienen we de doelen van dit werkplan structureel uit te voeren.  

Dit zal tot stand komen enerzijds vanuit een zichtbare en herkenbare fractie, en anderzijds vanuit 

activiteiten gecoördineerd door het bestuur waaronder de permanente campagne.  

Het enthousiasmeren, betrekken en mobiliseren van leden is daarbij een onmiskenbaar gegeven. 

We doen het met z’n allen. De methode bestaat voor een belangrijk deel uit het luisteren naar de 

burgers, en daarnaast vooral DOEN.  

Oftewel: zichtbaar en actief zijn. Minimaal vergaderen, maximaal DOEN. Zo bouwen we aan een 

sterke PvdA van de toekomst!  

 

In 2019 gaat de PvdA verder werk maken van een Trots, Sterk en Sociaal Deventer! 

 

 



DOELEN 

 

Kerndoel: De PvdA weer de grootste partij van Deventer maken! 

Om dat te bereiken hanteren we de volgende subdoelen: 

 verbetering zichtbaarheid van de Partij van de Arbeid Deventer;   

 leden en sympathisanten werven1; 

 betrokkenheid van bestaande leden bij de PvdA vergroten. 

 

Om dit te bereiken in 2019 is het van belang de de PvdA nog meer naar de kiezer moet en moet 

luisteren wat deze kiezer wil, zonder het sociale karakter te vergeten. 

Wethouder, fractie en bestuur zijn slechts het gereedschap om deze doelen te behalen. 

 

Om de doelen te bereiken worden de vier kernwaarden van de PvdA in acht genomen: 

1. Bestaanszekerheid 

2. Werk 

3. Vorming 

4. Binding     

 

 

LEDEN EN BINDING 

 
De leden van de PvdA zijn de ruggengraat van de PvdA in de gemeente Deventer.  

PvdA Deventer is niet alleen een politiek orgaan, maar het is vooral ook een vereniging.  

Een vereniging waar je graag lid van bent, en waar betrokkenheid vanuit gaat. Om te zorgen dat 

de leden zich thuis voelen bij de vereniging is het van belang dat de leden zoveel mogelijk 

betrokken worden bij de activiteiten.  

Tijdens de campagne van de GR2018 hebben we ook kunnen zien hoeveel enthousiasme er 

vanuit gaat als we gezamenlijk dingen doen, waar we zelf blij van worden, en waar we andere 

mensen blij mee maken. Dit moeten we vast houden en zelfs groter maken.  

Het verenigingsgevoel, een gevoel van betrokkenheid en binding, moet de overhand gaan krijgen. 

 

Onze activiteiten zullen meer toegankelijk worden voor sympathisanten van onze vereniging, 

omdat we ons realiseren dat voor sommigen mensen lidmaatschap niet meer van deze tijd is. Ook  

mensen die geen lid willen zijn van onze partij willen we aan ons binden. En ook willen we een 

beter beeld krijgen van het potentieel onder onze leden, zodat we toekomstig politiek talent 

opmerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 

In 2018 waren er 370 leden in de afdeling Deventer. 



 

ACTIE EN ZICHTBAARHEID 

 

De leden zijn de ruggengraat van de PvdA in de gemeente Deventer. 

Om te zorgen dat de leden en niet-leden zich thuis voelen bij de vereniging is het van belang dat 

zij zoveel mogelijk betrokken worden bij de activiteiten. 

 

 

De acties voor 2019 zijn o.a.: 

 

 Midden 2018 zijn een aantal leden met een project gestart genaamd ‘Permanente 

Campagne’. Deze wordt – zoals de naam al aangeeft – structureel voortgezet. Het 

betreft een ‘beweging in wording’. Het eigenaarschap ligt zoveel mogelijk bij leden 

en initiatiefnemers zelf. De coördinatie ligt bij 2 coördinatoren, waarbij het bestuur is 

aangesloten. Het gaat erom dat ideeën van onderop worden vormgegeven en 

uitgevoerd, en dat het bestuur deze ondersteunt en mogelijk maakt. Een belangrijk 

aandachtspunt is o.a. dat alle leeftijdsgroepen hierin betrokken worden 

Hierbij is van belang dat alle leeftijdsgroepen hierbij betrokken worden. 

 Een ombudsteam is elke week aanwezig in het Campagnepand aan de Grote Poot 

10, waarbij elke vrijdagmiddag vragen en opmerkingen gesteld kunnen worden. 

 We gaan door met canvassen2.  

 Maandelijks delen we een ‘ Taart van de maand’ uit aan een vrijwilliger die dat 

‘verdient!’. Deze vrijwilligers doen hun werk overwegend vanuit een 

verenigingsverband of bij een stichting. We hebben reeds enkele taarten uitgedeeld, 

en geven er een vervolg aan middels een persbericht. De actie kan beschouwd 

worden als een succes. 

 Op diverse wijzen zal debat in de stad plaatsvinden, waaronder: 

 reguliere themabijeenkomsten, al dan niet gevoed door actualiteit en al dan niet 

in het teken van 1 van de verkiezingen; 

 een vervolg op de succesavond ‘ Jan Jaap Draaft Door’; 

 specifieke bijeenkomsten onder de titel ‘ Wat vind jij er van?’  n.a.v. actuele 

onderwerpen die spelen in de gemeente Deventer (planning is 3x in 2019). 

 We willen informatieve en wijkgerichte rondleidingen organiseren. Het gaat om 

rondleidingen met een ‘sociaal democratisch’ karakter, m.a.w.: een thema waar de 

PvdA zich in het verleden sterk voor heeft gemaakt, en welke hedentendage nog 

een zichtbaar item zijn in Deventer.  

 Regelmatig wordt de website onderhouden - https://deventer.pvda.nl/  - waarbij 

ook aandacht is voor activiteiten vanuit de permanente campagne. 

 Nieuws wordt ook via een nieuwsbrief aan de leden bekend gemaakt. 

 Nieuwe leden krijgen van het bestuur een welkomsmail en een uitnodiging voor een 

gezellig praatje. 

 Ook is er weer aandacht voor jubilea zoals in 2018. 

 Er worden minimaal twee per jaar algemene ledenvergaderingen gehouden. 

 Ongeveer 12 keer per jaar houdt het bestuur vergadering. Deze wordt bijgewoond 

door de fractievoorzitter. Ook houdt het bestuur voortgangsgesprekken met de 

wethouder en de fractie. 

 De verkiezingen in 2019 zijn: 

 Provinciale Staten, 20 maart 2019 

                                                 
2  Op moment van schrijven is de rol van canvascoordinator vacant.  

https://deventer.pvda.nl/


 Waterschapsverkiezing, 20 maart 2019 

 Europees Parlement, 23 mei 2019 

  

POLITIEKE AANDACHTSPUNTEN 
 

De raadsfractie en de wethouder werken vanuit hun eigen rol goed samen en werken zo aan de 

realisatie van punten uit ons verkiezingsprogramma. Een deel hiervan is doorvertaald in het 

coalitieprogramma van de coalitie van GB, PvdA, GL, D66 en CDA die in juli gestart is. De fractie 

probeert zo onderwerpen uit die programma’s om te zetten in resultaten en om deze zichtbaar te 

maken. Enkele belangrijke continue aandachtspunten zijn daarbij: 

 

 Werk en inkomen: Economische ontwikkeling, versterking werkgelegenheid en een goed 

sociaal vangnet. Dat kan niet zonder het beste onderwijs met goede aansluiting op de 

lokale en regionale arbeidsmarkt; 

 Zorg dichtbij: Het goed organiseren en bereikbaar houden van de zorg voor iedereen, jong 

en oud; 

 Fijne wijken: Een stad waarin het goed wonen is in fijne wijken met voldoende aanbod van 

betaalbare woningen, ook voor starters en ouderen; 

 De levendige stad: Een goed en uitdagend aanbod van kunst en cultuur, passend bij een 

stad als Deventer; 

 Een duurzame toekomst: Inzet op duurzaamheid, voor een schone, toekomstbestendige 

omgeving, waarbij we ook opletten dat we hierbij zorgen dat ook iedereen hiervan kan 

profiteren, ongeacht inkomen. 

 

De raadsfractie bestaat uit: 

 Rob de Geest (fractievoorzitter - raadslid) 

 Jantine Sijbring (vice-fractievoorzitter - raadslid) 

 Caroline Leget (raadslid) 

 Baran Aydin (raadslid) 

 Anke Hamstra (raadslid) 

 Marco Harps (raadslid) 

 Tanja Eekhuis (fractieopvolger) 

 Joy Heijenga (fractieopvolger) 

 Bep Spa (fractieopvolger) 

 Lesley Jeffrey (fractieopvolger) 

 

 Wethouder: Jan Jaap Kolkman 

 

Het afdelingsbestuur en de fractie werken nauw met elkaar samen. Bij iedere bestuursvergadering 

is in principe de fractievoorzitter aanwezig, en bij iedere fractievergadering is een bestuurslid 

aanwezig. Fractie en bestuur zijn zodoende onderling goed op de hoogte wat er speelt.  

 
 

 

 

 

 



 

ORGANISATIE AFDELINGSBESTUUR 

 Het afdelingsbestuur bestaat uit: 

 Andries van den Berg (afd. voorzitter) 

 Jurgen Goeijer (tijdelijk interim afd. voorzitter) 

 Harry Bolt (afd. secretaris) 

 Harry Tiemens (afd. penningmeester) 

 Ivanka Varenbrink 

 Vincent Stijns 

 Jeroen Jonker 

--------------------------------------- 

 Rob de Geest (adviserend vanuit de raadsfractie) 

 

De PvdA Deventer is op dit moment goed vertegenwoordigd in verschillende plekken in de partij. 

Naast een lid van de Provinciale Staten zijn we binnen de partij vertegenwoordigd op de volgende 

plekken:   

 op het congres via aanwezige leden (minimaal 3 leden) 

 in het Gewestelijk bestuur Overijssel  

 in het Regio bestuur 

 in de Verenigingsraad (advies naar het partijbestuur) 

 

 

FINANCIEN 
 

Een belangrijk kenmerk van de begroting 2019 is dat we te maken hebben met een beperkte 

opbrengst. We hebben grote ambities met elkaar, met als kerndoel de PvdA in Deventer weer de 

grootste partij te maken. Die beperkte opbrengst doet natuurlijk niets af aan die ambities. Wel 

hebben we als vereniging de uitdaging om dit met beperkte middelen te realiseren. We zullen dus 

slim te werk moeten gaan. In die zin is de uitdaging alleen maar groter. We gaan geen uitdaging uit 

de weg! 

 

Belangrijke aandachtpunten in financiële zin voor 2019, met het oog op de te realiseren doelen, 

zijn: 

1. We gaan activiteit niet uit de weg, maar we voeren ze wel zo goedkoop mogelijk uit. 

2. We zetten 1 of meerdere acties uit om te proberen extra opbrengsten te genereren.  

 

Het bestuur zal het verloop van de bestedingen in 2019 nauwlettend volgen.  

 

 


