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VERSLAG 
 
Inloop met koffie en thee vanaf 9.30 uur | opening vergadering om 10.00 uur 
 
1. Opening en mededelingen 
Bert opent de vergadering met een felicitatie aan Annemieke Wissink die vandaag jarig is.  
Afmeldingen van: Leon Biezeman, Ingrid Franken, Livina Waanders, Ria Ossenvoort, Ineke 
Eissink, Lies Leppink, Jaap Hagedoorn, Henk Siegerink, John Velterop, Niels van der Hoorn, 
Hans Gerritsen.  
  
2. Vaststellen agenda 
- Het punt politieke actualiteit is op de agenda vergeten en wordt alsnog toegevoegd als punt 
5. 
 
3. Verslag vorige vergadering  
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
4. Bestuurlijke zaken: 
  - Jaarplan 2020  
Het jaarplan is vastgesteld. De leden vragen aandacht voor:  
- jonge mensen van 28-40 jaar die (nog) geen lid zijn van onze partij. Dit staat wel in het 
Jaarplan, maar kan wellicht nog steviger worden neergezet.  
- Zoek samenwerking op thema, beperk je niet tot bestaande structuren.  
 
 - Begroting 2020 
Harry Bolt presenteert de begroting en geeft daarbij direct aan dat het nog onder voorbehoud 
is want de landelijke afdracht is nog niet vastgesteld. De begroting is vastgesteld.  
De leden vragen aandacht voor sponsoring. Is het mogelijk om mensen te benaderen voor 
sponsoring? Bert Otten vertelt dat dit landelijk wel meer wordt gedaan. We doen dit nu nog 
niet in Overijssel, wellicht in aanloop naar de verkiezingen zoiets oppakken.  
Bert legt uit over de situatie met het regiopand in Zwolle. We hebben de afgelopen jaren 
bijgedragen in de huur. Gezien de financiële situatie van het gewest hebben we afgesproken 
dat we daar mee stoppen. Het gewest blijft wel met de afdeling Zwolle in gesprek over 
mogelijke alternatieve oplossingen. Johan van Zwet geeft namens de afdeling Zwolle aan dat 
zij het gebouw wel graag willen behouden. Vooral de JS Overijssel maakt hier veel gebruik 
van en Zwolle ziet daar toegevoegde waarde voor het behoud van jongeren in de partij.  
 
5. Politieke actualiteit 
Annemieke Wissink en Tijs de Bree geven een update over de politieke actualiteit: 

- Ruime steun voor het klimaatakkoord in de staten; 
- Stikstof: situatie dat na protest boeren regels werden aangepast is voor de fractie 

onacceptabel. Dit is in de statenvergadering door Annemieke duidelijk uitgesproken. 
De toezegging hierop van college van GS is voor de fractie voldoende om door te 
gaan. Tijs licht toe hoe hij dit als gedeputeerde heeft beleefd; 
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- Komende week staat de begroting op de agenda. De fractie zet onder meer in op 
laaggeletterdheid, toegankelijkheid van de provincie (onder andere website etc, motie 
Niels van der Hoorn), ondersteuning van starters op de woningmarkt; 

- Lelystad: PS-breed is men tegen de laagvliegroutes. Tijs heeft dit dossier als 
gedeputeerde in portefeuille. Er ligt een motie die statenbreed is aangenomen dat we 
hier tegen zijn en alles zullen doen om dit te voorkomen. Helaas zijn de middelen als 
provincie beperk; 

- Jeugdzorg: René de Vent kaart aan dat we hier meer prioriteit aan kunnen geven. 
Wellicht goed om een themabijeenkomst hierover te organiseren. René wil hieraan 
meewerken.  

Sluiting statutaire vergaderdeel  
 
Thema-deel Energie! 
Na de pauze geeft Mark van Mast van Stichting Hibertad uitleg over Hibertad en het pand 
waarin de vergadering wordt gehouden. Vervolgens gaat gedeputeerde Tijs de Bree met de 
aanwezigen in gesprek over de energietransitie. We spreken onder meer over biomassa, de 
betaalbaarheid van energiemaatregelen en de politieke haalbaarheid. 
Raadslid Mart Oude Egberink vertelt hoe hij hier in Zwolle aan werkt door de focus te leggen 
op betaalbaarheid. 
De bijeenkomst wordt afgesloten met een rondleiding door het pand.  


