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AGENDA
Gewestelijke Vergadering vrijdag 24 mei 2019 om 19:30 uur.
Locatie: Ons Pand, Haddingestraat 10, 9711 KD Groningen.

1 Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering met een paar overdenkingen. De
Europese Verkiezingen gaf voor onze partij een geweldige uitslag. Ook de
coalitieakkoorden tot nu toe in de provincies zien er gunstig uit; de PvdA
neemt deel in de colleges van Groningen, Drenthe en Friesland.
Een klap voor Groningen was de aardbeving met een kracht van 3,4 op
Richter in Westerwijdwerd, twee dagen geleden.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Verslag van de Gewestelijke Vergadering 06-04-2019
Bert Katerberg wil nogmaals herhalen het belang jongeren te betrekken bij
de activiteiten van de partij. De voorzitter adviseert hem de stukken
nogmaals te lezen want de inspanningen daaromtrent staan in het verslag.
Voorts doet hij een oproep aan eenieder om hieraan mee te werken.

3 Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4 Kascommissie
De kascommissie heeft inmiddels controle van de boeken uitgevoerd en stelt
de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen. Dit gebeurt met
instemming.
5 Coalitieakkoord
Tjeerd van Dekken en Gert Engelkens hebben de onderhandelingen gevoerd
en doen verslag daarvan.
Tjeerd:
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De belangrijkste uitgangspunten tijdens de onderhandelingen waren
Leefbaarheid, waar de partij flink op heeft moeten onderhandelen,
Duurzaamheid, Arbeid & Werkgelegenheid en Gaswinning. De Gaswinning &
Aardbevingsproblematiek zijn geen partij politiek onderwerpen gebleken:
alle partijen zijn het hierover eens dat dit een opgenomen moet worden in
het coalitieprogramma.
Gert vult aan door te herhalen en bevestigen. De nadruk legt hij vooral op
Werkgelegenheid en sociaal beleid. Zo zijn bijvoorbeeld de transportkosten
voor de voedselbank, het armoedebeleid etc. “erdoor gesleept”.
De energietransitie, gas en leefbaarheid staan goed in het
coalitieprogramma uitgewerkt, evenals Kunst & Cultuur.
De werkwijze is geweest dat alle partijen in duo’s teksten hebben
aangeleverd welke geleid hebben tot het startdocument dat uiteindelijk tot
het coalitieakkoord heeft geleid.
Tjeerd en Gert hebben hard gewerkt en een goede samenwerking ervaren.
Zij bedanken elkaar daarvoor. En het resultaat is dat de PvdA terug is in het
college!
Vragen uit de zaal:
Is er niet gewerkt met subgroepen?
Nee, dit zou te vertragend hebben gewerkt. Er is/was veel expertise in de
fractie en zo nodig zijn experts uit de partij als klankbord gevraagd.
Met welke partij is er “de beste klik”?
De progressieve fracties/partijen het meest.
Is er ook een onorthodox onderwerp opgenomen in het akkoord, refererend
aan de oproep van VNO?
De dossiers van schade door aardbeving zijn opgenomen in het akkoord; er is
afgesproken dat het afgelopen moet zijn met de bestuurlijke drukte; de
lobby naar Den Haag versterken.
De strijd tegen de gaswinning + vóór de versterkingsopgave. Samenwerking
tussen en binnen de colleges is nodig voor de bevolking om doelen te halen.
Hoe is de status van fase 2 van het Akkoord van Westerlee?
Daarvoor is men op zoek naar werkgelegenheid in Oost Groningen. De
Provincie dient dit te stimuleren bijvoorbeeld door braakliggende akkers in
te zetten voor bio industrie.
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Daarna volgt nog een aantal opmerkingen/aanvullingen/aandachtspunten
van leden voor het coalitieakkoord.
De zorg is nog te weinig uitgewerkt, actieve uitwerking
Het betreft een breed programma;
bestaat er ruimte voor de fractie om politiek te bedrijven?
Gert en Tjeerd menen dat de ruimte er is
Ze hopen op moties van de eigen fractie
T.a.v. de gaswinning wordt impopulaire boodschap verwacht
de lobby naar Den Haag moet beter
magnesium en zoutmijn is onderbelicht, graag werkbezoek
kernafval mag niet naar Groningen of Drenthe
graag samenwerken met Drenthe
Samenwerking opzoeken (programma) heeft vertrouwen
bezuinigen waar kan op wettelijke taken
processen minder belangrijk dan producten
Maakindustrie: verder opleiden in digitaliseren etc.
laaggeletterdheid: niet uitvoeren door vrijwilligers
Taalhuizen van de gemeente moeten stoppen
trein naar Stadskanaal Noord vergt onderhandeling met Drenthe
Zuiderzeelijn lobby sterk op inzetten
Internationalisering en gebiedscoördinatie door gedeputeerde
GS en WS samenwerken voor veenoxidatie, CO2reductie+water
De voorzitter draagt na deze informatieve uitwisseling het coalitieakkoord
voor om in te stemmen. Onder luid applaus gebeurt dit.
Tjeerd dankt voor het vertrouwen en de grote betrokkenheid. De opdracht is
groot!

6 Rondvraag en sluiting
Zijn verkiezingen voor de leden van de EK goed verlopen?
Ja, als de Partij van het Noorden niet op de PvdA stemt dan impliciet op FvD.
Kunnen we niet beter en meer het feit vieren dat we iets gewonnen hebben?
Iedereen is het daarmee eens.
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt uit voor koffie en een broodje.

