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PvdA Overijssel | Secretariaat Marjolein Wessels | secretarispvdaoverijssel@gmail.com 

 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Gewest Overijssel.  
Deze wordt gehouden op het digitale platform Samen Online. 
 

 Aanvang 20.00 uur. 
 
AGENDA 
 
Opstarten en bijkletsen vanaf 19.30 uur | opening vergadering om 20.00 uur 
 
1. Opening en mededelingen 
 
2. Vaststellen agenda 
 
3. Verslag vorige vergadering  
 
4. Bestuurlijke zaken: 
-  Goedkeuring jaarrekening  
In de bijlage vindt u de jaarrekening van 2019 en het formulier van de kascontrolecommissie 
(bestaande uit Cetin Yildirim en Allard van Lenthe). De jaarrekening is al goedgekeurd door 
het Partijbureau van de PvdA.  
U zult zien dat het eindsaldo in 2019 fors lager is dan in 2018. Dat komt door de gemaakte 
kosten voor de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ook is er in 2019 geen 
afdracht geweest vanuit het Partijbureau. Dit heeft te maken met de verslechterde financiële 
situatie van de PvdA. We hebben als gewest bijgedragen aan het herstel van de financiële 
positie. Derde oorzaak is het ontbreken van de afdracht van de politici op het moment van 
het sluiten van de jaarrekening, dit is later wel overgeboekt.  
De kascommissie verzoekt de ALV om het bestuur décharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid over 2019.  
 
We zoeken nog een nieuw lid voor de kascontrolecommissie, als opvolger van Cetin Yildirim. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij Harry Bolt.  
 
-  Activiteiten 2020 
De coronacrisis heeft onze plannen behoorlijk door de war gegooid. Voor 2020 willen we 
inzetten op de volgende activiteiten: 
 - Themavergadering rond samenwerking tussen afdelingen 
 - Club Oost (datum afhankelijk van corona-maatregelen) 

- Opleidingsprogramma voor nieuwe leden: in vijf (online) bijeenkomsten nemen we 
verschillende thema’s door zoals de beginselen van de PvdA, hoe kun je je inzetten 
voor de PvdA, wat speelt er in Overijssel.  
- Scouting: de scoutingscommissie is altijd op zoek naar talent; mensen die zich 
kunnen en willen inzetten voor de PvdA in allerlei functies. Dit jaar speelt daarbij 
vooral de zoektocht naar goede Kamerleden, maar ook voor andere functies houdt de 
commissie de oren en ogen open.  
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Let op: We willen de bestuurlijke zaken in de vergadering efficiënt bespreken. Daarom 
vragen we u uw opmerkingen en vragen per e-mail bij ons aan te leveren voor 
maandag 8 juni.  
 
5. Actualiteit vanuit de fractie  
Coronafondsen, fraude met bussen, verzakkende huizen rond Kanaal Almelo de Haandrik, 

een energie neutraler Overijssel, stikstof en voedseleducatie. Een greep uit de vele dingen 

die op de provinciale agenda staan, want ondanks de coronacrisis, draait de provincie en 

dus ook onze provinciale fractie op volle toeren door.  

Annemieke neemt ons kort mee in de ontwikkelingen van de laatste tijd. Bij dit onderdeel is 

ruimte voor vragen en opmerkingen.  

Themagesprek cultuur 
De culturele sector heeft het zwaar in de coronacrisis. Hoe kan de provincie hierbij 

ondersteunen? Zijn aanvullende ondersteuningsmaatregelen nodig en zo ja, waar leg je 

prioriteit? 
En wat vindt de fractie van de nieuwe cultuurnota? Onder de titel ‘Raak!’ doen Gedeputeerde 

Staten een voorstel voor het cultuurbeleid in de periode 2021-2024. De ambitie is om “de 

maatschappelijke en economische waarde van cultuur en erfgoed voor Overijssel beter te 

benutten, meer te laten bloeien, meer zichtbaar te laten zijn en toegankelijk te maken voor 

iedereen'. De inzet in de komende periode verdeelt zich over de thema’s erfgoed, 

cultuuraanbod, educatie, participatie (Meer inwoners van Overijssel nemen deel aan kunst 

en cultuur), talentontwikkeling en bibliotheken. We investeren hiermee jaarlijks 13,2 miljoen, 

en eenmalig 19 miljoen in de Overijsselse culturele sector. Daar zijn we als PvdA trots op. 

Het voorstel is net aangeboden aan Provinciale Staten en staat nog voor de zomervakantie 

op de politieke agenda. 

 

Graag tot ziens op donderdag 11 juni! 
 
 
Namens het gewestelijk bestuur,  
Marjolein Wessels | Secretaris PvdA Overijssel 
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