
Algemene Ledenvergadering PvdA Leiden  
17 december 2014 in café-restaurant ‘de Grote Beer’ te Leiden, Rembrandtstraat 27.  
 
1. Opening 
Aloys van Rest (voorzitter afdeling) opent de vergadering en verwelkomt alle 
aanwezigen en in het bijzonder de sprekers van de avond Bas van Drooge en Marleen 
Damen. 
 
2. Vaststellen agenda 
De voorzitter stelt de agenda vast. 
 
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25 juni 2014 
De notulen van de ALV van 25 juni worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
4. Uit de fractie 
Gijs Holla (fractievoorzitter) blikt kort terug op de afgelopen maanden. De fractie is aan 
de slag gegaan met de teambuilding en hun visie op de stad. De fractie heeft 3 
speerpunten opgesteld. 
Deze drie speerpunten zijn: minima beleid, leefbare wijken en sport. Ieder fractielid 
heeft hiervoor een aantal persoonlijke doelstellingen geformuleerd. Deze concrete 
doelstellingen hebben tot gevolg dat de fractieleden actief het contact met de stad 
opzoeken. De fractie wil niet alleen maar volgend zijn maar ook actief agenda-zettend 
zijn in de onderwerpen die besproken worden in de raad. Voorbeelden hiervan zijn de 
onderwepen verkamering en de seniorenmakelaar. Inhoudelijk heeft de fractie al een 
groot deel van het verkiezingsprogramma gerealiseerd. Zo is de toegang tot het 
minimabeleid vergroot naar 120% van het bijstandsniveau. De ambitie om bij mensen te 
bemiddelen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van de participatiewet is 
behaald. Daarnaast staat ook het wijkmanagement weer op de agenda. De begroting is 
vastgesteld en Leiden heeft geen financiële problemen. Er zijn wel bezuinigingen in 
Leiden maar die hebben te maken met een wijziging in de prioriteiten  
 
Is het overschot op de begroting structureel of incidenteel? 
Er zijn herzieningen geweest in de bijdrage van het gemeentefonds. Hierdoor heeft de 
gemeente Leiden incidenteel extra inkomsten gekregen. In de toekomst krijgt Leiden 
waarschijnlijk structureel geld uit het gemeentefonds. Ook de aandelen van Nuon zijn 
door de gemeente op het hoogtepunt verkocht. Hierdoor kan de gemeente blijven 
investeren in bijvoorbeeld een zwembad. 
 
In de presentatie van het gemeenterapport staat dat men streeft naar een zachte landing 
in het kader van de decentralisatie. Is dit gelukt?  
Dit weten we nog niet, het is nog geen januari. Wel hebben we een bedrag opzij gezet om 
problemen met de decentralisaties te kunnen opvangen en schrijnende gevallen te 
voorkomen. Ook zijn de reserves ingesteld om bepaalde regelingen trapsgewijs af te 
bouwen en deze niet in een keer af te schaffen.  
 
Hoe is de 3D operatie inhoudelijk ingericht? 
Rald Schaldwijk is de woordvoerder maar is helaas niet aanwezig.  
Alle verordeningen en contracten zijn getekend. Anna van den Boogaard geeft een 
toelichting met betrekking tot de participatiewet. Op papier is de overgang en het 



toekomstige beleid heel goed geregeld. Anna verwacht dat het verdwijnen van de 
verschillende regelingen voordeel  gaat brengen. Daarnaast blijft het beschut werk blijft 
bestaan voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
De drie speerpunten die door de fractie zijn gekozen, leefbare wijken, werkgelegenheid en 
sport, sluiten niet aan bij deze decentralisaties en bij de zaken die spelen bij de burgers. 
Waarom is er gekozen voor deze pijlers terwijl er erg veel thema’s actueel zijn waarmee de 
PvdA zich als sociaal democratische partij kan profileren? 
De reden voor de keuze voor de speerpunten is dat de fractie graag een positief verhaal 
vertelt. De fractie wil voorkomen ze keer op keer het landelijk beleid moeten uitleggen. 
De gekozen speerpunten zijn onderwerpen waar de fractie graag mee naar buiten 
treedt.  
 
Martijn Otten (fractielid) vertelt over het wijkgericht werken van de fractie. 
De PvdA is de partij van de wijken. Hoe maken we dit waar? 

- Website; de website van de PvdA is het meest actieve politieke website van 
Leiden.  

- Wijkvertegenwoordigers; alle Leidse wijken zijn onderverdeeld onder de 
fractieleden die wijkvertegenwoordiger zijn van een aantal wijken. Elke week in 
de fractievergaderingen wordt teruggekoppeld wat er in de wijken gebeurt.  

- Contact; de fractie zoekt actief contact met de wijken. Tijdens het canvassen 
ontstaat er gelegenheid om te spreken met mensen en zij willen graag hun 
verhaal kwijt. Ook is er contact met de wijkverengingen.  
Daarnaast is er een wijkpanel gestart met de leden uit de wijken. Door het 
opbouwen en onderhouden van deze contacten in de wijk is de fractie 
benaderbaar en kunnen ze de mensen helpen. 

- De fractie werkt probleemgestuurd in plaats van portefeuille gestuurd.  
 

5. Vaststelling werkplan bestuur 2014-2016 
Aloys van Rest ligt het werkplan toe.  
In het werkplan zijn een aantal punten belangrijk:  

- Het bestuur is na de installering direct aan de slag gegaan met de website. Deze is 
inmiddels vernieuwd. 

- Het bestuur en de fractie wil een plan bedenken waarop we ons als PvdA naar 
buiten toe kunnen profileren. 

- Ledenbinding en ledenwerving; we hebben bijna 800 leden. Dit aantal loopt iets 
terug. Via een belteam, politiek cafés, maandelijkse borrel en een jaar gratis 
lidmaatschap wil het bestuur dit tegen gaan.  

- Leiden organiseert dit jaar de landelijke 1-meiviering in samenwerking met de 
Oude Socialisten 

- Het ombudsteam start binnenkort onder leiding van Meta Henneke.  
- Provinciale verkiezingen: Ron Hillebrand hoopt dat de hele provincie zo actief is 

als de Leidse afdeling. 
- Het bestuur zoekt contact op bestuurlijk niveau; bv FNV.  
- Collega-afdeling uitnodigen om informatie uit te wisselen zoals het bestuur van 

PvdA Den Haag. 
- De landelijke afvaardiging was minimaal. Inmiddels boeken we daar vooruitgang. 
- 10 januari nieuwsjaarreceptie met Ronald Plasterk. 



- 20 februari de burgemeester van Rotterdam op bezoek. Dit wil het bestuur groot 
aanpakken. 

- 21 januari canvassen 
- Voor de Provinciale verkiezingen 3 grote evenementen organiseren waarvan een 

in Leiden. Dit met grote landelijke kopstokken 
- Gijs Holla stelt voor om met een grote groep naar het congres op 17 en 18 januari 

te gaan in Utrecht en ook daar met elkaar te eten. 
-  Jonge Socialisten organiseren hun jaarcongres in Leiden. 

 
6. Vaststelling van de begroting PvdA Leiden 2015 
Er is minder geld voor de lokale afdelingen vanuit de landelijke begroting. 
Het gat in de begroting kan worden aangevuld door subsidie aan te vragen uit het 
landelijk activiteitenfonds. 
Er zitten grote verschillen in het budget voor 2013, 14 en 15. De oorzaak is de 
gemeenteraadsverkiezingen uit 2014 waar extra geld voor beschikbaar is gemaakt. 
Er is dit jaar beperkt budget op de begroting voor de Provinciale Staten verkiezingen. 
Voor activiteiten kunnen we extra geld. De begroting wordt vastgesteld met de 
aantekening dat de begroting in grotere kolommen moet worden opgemaakt. 
 
7. Kiezen afgevaardigden diverse gelederen 
Er zijn geen vragen over de afgevaardigden. 
De afgevaardigden worden vastgesteld door de ALV. 
 
8. Rondvraag 
De vraag is hoe we omgaan met de positie van Ruud Koole op de Eerste Kamer kieslijst.  
Ron Hillebrand: Een van de belangrijkste krachten van de sociaal democratie mag 
ook best gezegd worden als er zaken niet goed lopen. Dit hoort ook zo in onze partij. 
Ruud Koole heeft een tijdje geleden luid en duidelijk gezegd dat er gediscussieerd 
moet worden over onze normen en waarden. Dit heeft waarschijnlijk ertoe geleid dat 
hij in de lijst is gezakt. Als de traditionele afdeling leiden vind ik dat  
Theo Roes: Hij is van de partijdemocratie. Het is een man met visie die ook tegengas 
kan geven. De PvdA moet de kritische leden ook koesteren en hen in het schild 
heffen. Theo bepleit dat we als Leidse afdeling moeten proberen om Ruud Koole op 
een beter plek op de lijst krijgen.  
Christiaan van de Griend: Als hier de mening is dat Ruud Koole gesteund moet 
worden op de lijst dan moeten we dat aan onze afgevaardigden meegeven.  
Theo Roes wil graag een initiatief nemen om te peilen hoe dit ligt in het land. 
Marleen Damen is bereid om dit initiatief ondersteunen. 
Martijn Otten vindt dat we de positie van Ruud Koole op de lijst moeten beschouwen 
in relatie met de 11 leden die boven Ruud Koole staan. Deze personen zijn ook in 
staat om de ideologie van de PvdA uit te dragen. Daarnaast stelt hij de wijze waarop 
Ruud Koole om is gegaan met zijn positionering ter discussie. 
 
De ALV besluit om op constructieve manier initiatief te nemen om Ruud Koole hoger 
op de Eerste Kamerlijst te plaatsen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.24. 
(notulist op deze ALV was Sophie Heuves, in afwezigheid van de afdelingssecretaris) 


