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AGENDA 
Aanwezig: Marjolein Wessels, Sebastian Slots, Anneke Beukers, Anneke Speelman, Bert 
Otten, Gerard Beukers, Harry Bolt, Jorien Geerdink, Wim Jansen Lorkeers, Dick Slettenhaar, 
Ellen Slettenhaar, Ben Kokkeler, Cetin Yildirim, Annemieke Wissink, Deniz Dönmez, Hans 
Nooter, Peter Hermans, Daniëlle Alink, Gert-Jan Egberink, Sander Slots, Floris van Trier, 
Hans Gerritsen, Mark Paalman, Lennart Rietman, Gerard Relker, Tijs de Bree. Later/deels 
aanwezig: Nicolien Boekhoudt, Niels van der Hoorn, Herman Zwerink 
 
Afwezig met kennisgeving: Jimme Nordkamp, Jaap Stapel, Alieke van Dijk, Ellen Pot, 
Wolter Vis, Marie-Jose Luttikholt. 
 
Opstarten en bijkletsen vanaf 19.30 uur | opening vergadering om 20.00 uur 
 
1. Opening en mededelingen 
Bert opent de vergadering en legt de spelregels uit: we zetten zo veel mogelijk microfoons en 
camera uit. Vragen en opmerkingen gaan via de chat.  
 
2. Vaststellen agenda 
Conform vastgesteld. 
 
3. Verslag vorige vergadering  
Geen opmerkingen, verslag is vastgesteld.  
 
 
4. Bestuurlijke zaken: 
-  Goedkeuring jaarrekening  
Harry licht de financiële situatie toe.  
Anneke Speelman vraagt wat de financiële positie van het gewest is. Hoe kwetsbaar ben je 
nu? Harry legt uit dat het best krap is. We hebben wat ingeleverd om als gewest bij te dragen 
aan de financiële positie van de PvdA. Komend jaar komt er wel weer een afdracht vanuit 
landelijk, dan is er meer ruimte.  
 
Mark Paalman: Wat is de prognose voor de verkiezingskas voor de komende provinciale 
verkiezingen? Harry: als afdracht doorgaat van landelijk en politici hebben we voldoende 
voor de verkiezingscampagne.  
 
Cetin Yildirim geeft namens de kascontrolecommissie complimenten aan Harry. Hij heeft zijn 
werk als penningmeester keurig gedaan. Zafer Aydogdu wil volgend jaar in de 
kascontrolecommissie. ALV gaat hiermee akkoord.  
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Kascontrolecommissie adviseert decharge te verlenen. ALV gaat akkoord met dank aan 
Harry en de kascontrole commissie. s 
 
 
-  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.  

 
Bert licht de activiteiten toe: alles is wel onder voorbehoud van corona.  
Daniëlle vertelt iets over het opleidingsprogramma: met Patty Wolthof en Lennart Rietman 
zijn 5 zoomsessies opgezet voor nieuwe leden. Eerste uitnodiging is verstuurd naar leden 
die afgelopen jaar bij zijn gekomen. De eerste bijeenkomst op 19 juni is vooral gericht op 
kennismaking en introductie. Daarna door naar scholing, functies in de partij etc. In totaal zijn 
er zo’n 110 nieuwe leden in Overijssel bij gekomen in het afgelopen jaar, die zijn allemaal 
aangeschreven.  
We gaan de data en het programma communiceren naar alle afdelingen. 
 
Anneke Beukers vertelt over scouting: ben je een talent of ken je een talent, laat het dan 
weten, dat is het motto van de scoutingswerkgroep. In totaal hebben ze nu 18 mensen 
gesproken. De eerste keer gaat dat telefonisch, daarna gaan ze met twee scouts het 
gesprek aan met een kandidaat. Voor de Tweede Kamer verkiezingen mogen we vanuit 
Overijssel drie mensen aandragen, daar zitten wel randvoorwaarden aan qua diversiteit. We 
maken geen ranking, maar leveren er drie aan. Deze drie mensen zijn verzekerd van een 
gesprek met de landelijke kandidaatstellingscommissie. 
Daarnaast is het ook mogelijk dat mensen zich zelf aanmelden bij de landelijke 
kandidaatstellingscommissie. Bert Otten zit hier in. Aanmelden kan van 1 juni tot 1 
september. Bert doet nog de oproep dat als je belangstelling hebt of belangstellenden kent, 
vooral mensen aan te sporen om zich te kandideren. Er zijn ook landelijk sessies om kennis 
te maken met het vak.  
De Overijsselse Scoutingscommissie heeft ook een functie voor andere functies. Daarvoor 
weten mensen de commissie ook te vinden.  
Bert bedankt Anneke voor haar rol in de scouting, ook in haar verbindende rol met het 
bestuur.  
 
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.  

- Er is een investeringsvoorstel aangenomen waarin 8,5 miljoen euro is opgenomen 

voor de arbeidsmarkt: dit is een voorstel van onze gedeputeerde Tijs de Bree. Het 

was in de onderhandelingen een belangrijk punt, goed dat we dit hebben binnen 

gehaald. 



- Provinciale brieven moeten duidelijker: initiatief van burgerlid Niels van der Hoorn, de 

motie hierover is unaniem aangenomen. Nu wordt dit samen met Niels opgepakt; hoe 

brieven, website etc. inclusiever kunnen worden gemaakt voor mensen die moeite 

hebben met lezen en schrijven.  

 

- Overijssel investeert 8,5 miljoen in de fiets; wij hebben hier fors op ingezet in 

onderhandeling. Nu wordt geïnvesteerd in onder andere F35.  

 

- Aan de hand van vragen bespreken we een aantal actuele zaken. De fractie en 

gedeputeerde benadrukken dat ze graag met leden in gesprek gaan als er situaties 

spelen. Schroom niet om contact op te nemen met de fractie 

(a.wissink@overijssel.nl) of gedeputeerde (ta.d.bree@overijssel.nl). Zo kunnen we 

samen aan de slag.  

 

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. 

Annemieke geeft een toelichting op het voorstel. Er is meer geld uitgetrokken voor cultuur, 

daar hebben we als PvdA ons voor ingezet. Daarnaast is er extra geld uitgetrokken om de 

cultuur te ondersteunen in de coronacrisis. En er is een coronafonds en de PvdA fractie wil 

hier ook een deel van bestemmen voor cultuur en sociaal.  

In de presentatie heeft Annemieke per onderdeel een aantal punten genoemd die hier onder 

vallen. Ook hier benadrukt de fractie om vooral contact te zoeken als er iets speelt op het 

gebied van cultuur. We zien dat de gemeentelijke begrotingen onder druk staat en er wordt 

bezuinigd op cultuur. Zoek de statenfractie op en kijk waar we samen kunnen optrekken.  

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

Bert sluit de vergadering af. De techniek ging goed, maar we hopen elkaar snel weer in het 

echt te ontmoeten.  
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