
 

Concept-notulen Provinciale Ledenvergadering (PLV) 20 november 2021 

Locatie:  Zoom 

Tijd:   13:00 – 15:30 uur 

Ongeveer 29 aanwezigen. 

 

0. 12:30 Inloop  

15 minuten vertraging doordat de Zoom-vergadering onverwacht een limiet van 40 minuten 

heeft. 

1. 13:15 Mededelingen (Melody) 

Melody heet iedereen digitaal welkom, excuses voor technische problemen. Vertelt hoe de afgelopen 

maanden zijn gegaan: alle bestuursleden leren kennen, daarna afdelingsvoorzitters. Provinciebestuur gaat 

politiek cafés organiseren, met nieuw bestuurslid evenementen. Er komen twee verkiezingsjaren aan. Wil 

samen de provinciale afdeling sterker maken, meer interne democratie, inclusiever, zorgzamer. Legt de 

spelregels uit: vragen liefst via de chat, niet te lang praten. 

 

2. 13:20 Vaststellen agenda (Melody) 

Rogier deelt agenda op scherm, geen opmerkingen, daarmee vastgesteld. 

 

3. 13:21 Vragen over vorige notulen (Rogier) 

Geen vragen of opmerkingen, daarmee vastgesteld. 

 

4. 13:22 Bestuurskandidaten Melody, filmpje (Deborah, Gabriëlle) 

Filmpje van Deborah van 1 minuut wordt gedeeld, waarin ze zichzelf voorstelt. Gabriëlle stelt 

zichzelf voor en verklaart haar motivatie. Melody vraagt of er vragen zijn, zijn er niet. 

 

5. 13:28 Verkiezingsplan (Melody en Maaike)  

Melody vraagt of er vragen zijn. Jeroen vraagt of de kandidaten in blokken worden gepresenteerd en 

gestemd. Melody denkt dat dit vooral de opdracht voor de kandidatencommissie is. Maaike detailleert dat dit 

de manier is waarop de kandidatencommissie de kandidaten beoordeelt, dit laat nog ruimte voor de leden. 

Marja vindt het jammer bij een stemming op de PLV dat dit de deelname beperkt tot de aanwezigen, in een 

referendum kunnen meer leden stemmen. David legt uit dat in de praktijk in een referendum zeer zelden 

wijzigingen plaatsvinden, op een PLV wel. Melody zegt toe te gaan zorgen dat zo veel mogelijk leden deel 

kunnen nemen, ook digitaal. Karen vraagt waarom blok 2 maar 4-6 plaatsen heeft, ziet liever 8, ook vanwege 

opvolgingen. Op een PLV wordt niet in blokken gestemd in Karens herinnering. Huib ziet graag meer dan 2 

lijstduwers, wil hier mandaat voor. Vindt mogelijkheid tot machtigen/digitaal stemmen erg belangrijk, en 

graag stemmen per plek. David zegt dat machtigingen niet kunnen binnen onze statuten. 

Marja heeft een voorkeur om meerdere dagen te kunnen stemmen. Melody vertelt dat in A’dam digitaal mee 

kon worden gestemd, in meerdere dagen is dan niet mogelijk. Beatrijs wijst erop dat Landelijk meerdere 

stemopties aanbiedt, en waarschuwt voor het organiseren van een hybride stemming, en vraagt over scouten 

en trainen van kandidaten. Melody zegt dat op dit moment geen training bestaat maar dit is wel een goed 

idee. 

 



6. 13:47 2 Moties (David, Ali en Dwars) 

Ali vraagt wanneer de moties aan bod komen. Houdt korte toespraak voor de motie Vitale Vereniging. 

Melody en het bestuur delen de visie. 

Beatrijs vraagt of de indieners van de motie het verkiezingsplan al eerder hadden gezien, en waarom niet 

duidelijk was hoe moties moeten worden ingediend. Melody vertelt dat in de toekomst dit duidelijker zal 

zijn. David had het plan niet eerder gezien. Marja onderschrijft de motie. Bas ondersteunt. 

Els vraagt of is nagedacht over samenwerking met Water Natuurlijk. Staat op de bestuursagenda, Els geeft 

contacten door. 

 

7. 13:57 Programmacommissie (Rieke en daarna Steven de Vries) 

Rieke: van juli tot 15 november oproep gedaan, veel aanmeldingen. Kerngroep van 9, reservegroep, 

klankbordgroep, jongerenklankbordgroep. Twee aanmeldingen voor voorzitter, Steven de Vries benoemd. 

Steven stelt zichzelf voor en nodigt vragen uit. Melody benadrukt de rol van politiek cafés in het proces. 

Karin complimenteert, vindt continuïteit met huidige team belangrijk, wil bezoek van fractieleden aan 

klankbordgroepen. Beatrijs vindt Amersfoort wat ondervertegenwoordigd in de pc. Gerard mist expertise 

over natuur in de pc. Steven is het eens. Rieke heeft al contact gehad met Gerard hierover. Erwin vindt de 

lijst niet divers genoeg, en wil dit in de toekomst zwaarder laten wegen. Marja mist contactgegevens en 

begrijpt niet alle afkortingen. Steven zet zijn e-mailadres in de chat en ontvangt graag alle mails. 

Huib wil de commissie graag uitbreiden. Ziet ook graag contact met belanghebbende organisaties buiten de 

partij, en programmacommissie in andere provincies. Goede link tussen pc en campagnecommissie werkt 

goed voor debatten en onderhandelingen. Wil graag adviseren op diverse gebieden. David verwondert zich 

waarom de CV’s van kandidaten inclusief contactinfo online stonden. Wordt verbeterd in draaiboek. 

Karin vraagt wie de eindredactie doet, Rieke legt uit. 

 

8. 14:23 Begroting 2022 (Maaike) 

Maaike presenteert begroting, afrekening 2021 komt in volgende PLV. Minder inkomsten en uitgaven in 

2021. In 2022 geld uit verkiezingsfonds. Eigen vermogen is opgelopen, moet uit de kas. Meer budget voor 

trainingen en andere activiteiten. 38 000 in kas, grootste deel hiervan is verkiezingsfonds. Budget voor 

PS2023 is 39 000, 5k meer dan vorige keer. 

Pieter vindt het budget voor pc en kc vrij hoog, waar is het voor nodig? Maaike: PLV zit in budget pc en kc, 

daarnaast drukwerk en redactie, campagnefoto’s, huur ruimtes. Beatrijs vraagt of afdelingen geld kunnen 

vragen voor workshops, of dat het samen wordt georganiseerd. Melody beantwoordt dat provinciaal politiek 

cafés meeorganiseert. Diversiteitstrainingen voor voorzitters op provinciale kosten. 

Huib vraagt of de fractiebijdrage binnen de voorwaarden valt, en dit expliciet zo in de begroting te zetten. 

Maaike is het eens. Marja vindt de oormerking van de PLV onduidelijk voor de leden. Maaike zal dit 

aanpassen. Karin vraagt verheldering over de leiderschapstrainingen. Rieke beantwoordt. 

Rogier doet een laatste stemoproep. 

 

9. 14:48 Update van fractieleden en gedeputeerde 

Karin leidt in. Heel veel online vergaderd. Vorige week begroting behandeld. Veel budget voor groen. Wil 

berekenen wat natuur oplevert. Aandacht voor meerjareninvestering natuur. Aandacht voor 

laaggeletterdheid, eenzaamheid, LHBTI-emancipatie. OV en mobiliteit krijgt meer dan de helft van het geld. 

David: 60 km/u op diverse locaties, is niet genoeg. Liefst consequenter 60 km/u, meer leefbaarheid, nog 

steeds goede bereikbaarheid. Jeroen: veel bezig geweest met brede welvaart, motie ‘geef iedere Utrechter 

kans op ondernemerschap’ over winstdeling/medezeggenschap mbv regionale investeringsmaatschappij. 

Extra ton in amendement. Marja vraagt om mede-eigenaarschap bij energieprojecten. Jeroen antwoordt dat 

het idee juist hiervandaan komt. 

Huib noemt de samenwerking binnen de coalitie goed. De provincie wordt bij veel gemeenten als opener 

ervaren. Veel bezig met energietransitie, nu meer geld. Vaak duurzaamheidsinitiatieven vanuit bewoners. 



Regionale Energie-Strategie 1.0 heeft brede steun vanuit gemeenteraden, maar de invulling is soms lastig, 

met name bij windenergie. Mogelijk sturen vanuit provincie om doelen alsnog te halen. Afspraken over OV-

knooppunten. 

Rieke vraagt of prov Utrecht zich gaat uitspreken over de woningnood. Huib heeft binnen IPO een taskforce 

wonen opgericht, deze lobbyt voor bijvoorbeeld afschaffing verhuurdersheffing. Binnen de provincie is er nu 

voor het eerst aandacht voor genoeg betaalbare woningen. 

 

10. 15:15 Uitslagen stemmingen (Rogier) 

Van de 4765 stemgerechtigde leden hebben 132 ingelogd op de stempagina. 

126 hebben gestemd over de secretaris, 119 voor Deborah van de Wetering, 7 voor geen van de kandidaten. 

126 hebben gestemd over bestuurslid, 121 voor Deborah van de Wetering, 5 voor geen van de kandidaten. 

124 hebben gestemd over het verkiezingsplan, 118 voor, 6 tegen. 

122 hebben gestemd over het mandaat voor de programmacommissie, 118 voor, 4 tegen. 

123 hebben gestemd over de begroting, 123 voor, 0 tegen. 

126 hebben gestemd over de motie Meer ledendemocratie, 105 voor, 21 tegen. 

128 hebben gestemd over de motie Vitale vereniging, 116 voor, 12 tegen. 

 

11. 15:18 Dank vertrekkende bestuursleden(Melody) 

Melody bedankt Rogier, Ramon, Niek en Vincent. 

 

12. 15:20 Rondvraag (Melody) 

Beatrijs zegt dat het provinciebestuur als taak heeft GL in zo veel mogelijk gemeenten mee te laten doen. 

Wat is hiervoor gedaan? Piet antwoordt dat er nog niet veel is gebeurd, moet nog van start. Gaat graag met 

Beatrijs in gesprek. Is nu te laat voor deze verkiezingen. 

 

13. 15:25 Borrel  

 


