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INLEIDING 
Voor u ligt het werkplan 2020 van het afdelingsbestuur van de PvdA Den Bosch.  
Na de gemeenteraadsverkiezing in 2018 waarin we een zetel inleverden ondanks dat we in absolute 
aantallen méér stemmen veroverden ten opzichte van de uitgestelde verkiezingen in 2014. volgden 
in 2019 de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap (maart) en de Europese verkiezingen 
(mei). Bij Provinciale Staten verloor de PvdA Brabant weliswaar een zetel , van vier naar drie zetels, 
maar neemt de partij deel aan het Provinciaal bestuur met gedeputeerde Erik van Merienboer. De 
uitslag van de Waterschapverkiezingen Aa en Maas leverde ons als partij een zetel winst op (van 2 
naar 3). De daaropvolgende Europese verkiezingen leverden onder aanvoering van Frans 
Timmermans een fantastisch resultaat op met een verdubbeling van het aantal zetels in het Europees 
Parlement (van 3 naar 6 zetels). Ook in Den Bosch werd de PvdA de grootste met 19.9% van de 
stemmen, 11, 3% winst! De weg naar boven is gevonden voor de PvdA, Europees, landelijk, 
provinciaal en lokaal en daar willen wij als afdeling Den Bosch op voortbouwen. We merken het ook 
in de aanwas van nieuwe leden. Geheel tegen de trend binnen andere afdelingen zagen wij onze 
ledenaantallen binnen de afdeling langzaam maar gestaag toenemen. Bijna zitten we weer op ons 
ledenaantal van 300 leden. We willen een zichtbare en sterke partij zijn in onze gemeente en werken 
samen hard aan het realiseren van onze idealen. Als bestuur zijn we gefocust op het bouwen aan een 
gezellige en betrokken afdeling en het faciliteren van onze fractie in de gemeenteraad. Daarbij 
zoeken we altijd de samenwerking op, lokaal maar ook daarbuiten. Dat doen we met het gewestelijk 
bestuur, onze Brabantse Statenfractie, de collega besturen in de overige Brabantse steden, onze 
naaste regio afdelingen, onze vertegenwoordigers voor het waterschap en uiteraard ook landelijk 
met het partijbestuur en bureau en de Tweede- en Eerste Kamer fracties. Ook de betrokkenheid van 
onze leden is onmisbaar en wij prijzen ons gelukkig dat velen van hen zich actief inzetten voor onze 
club. O.a. in de werkgroepen, onze lokale leergang of in verschillende maatschappelijke 
bestuursfuncties.  
 
SAMENWERKING BESTUUR EN FRACTIE 
Basis van de inzet van de PvdA in Den Bosch is de uitvoering van het PvdA verkiezingsprogramma 
2018-2022.  
 
Het afdelingsbestuur 2018-2020 bestaat uit:  

● Femke Hoekstra Wittebol (voorzitter) 
● Elsbeth de Ruiter (secretaris) 
● Albert-Jan de Vries (penningmeester) 
● Tom Oostra (algemeen bestuurslid 
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● Stan Peters (algemeen bestuurslid 
● Erik van de Westerlo (algemeen bestuurslid 
● Lesha Bosman (scheidend algemeen bestuurslid) 

 
 
De raadsfractie 2018-2022 bestaat uit: 

● Pieter Paul Slikker (fractievoorzitter - raadslid) 
● Fouad Kaboutti (raadlid) 
● Jolanda van Gool (raadslid) 
● Desirée Goense-Weber (commissielid) 
● Gert-Jan van Rooij (commissielid) 
● Jannick van de Westerlo (fractieondersteuner) 

 
BELANGRIJK PERIODE 
Gebruikelijk is dat het bestuur van de afdeling een werkplan maakt voor de periode van één jaar.  
In dit geval heeft de algemene ledenvergadering ons de gelegenheid gegeven daar wat van af te 
wijken. De periode die voor ons staat is namelijk een bijzondere periode. 
 
De activiteiten van een lokale partijorganisatie kenmerkt zich door een 4- jaarcyclus: 
Jaar 1: Verkiezingen en opstarten 
Jaar 2: Tussenbalans en vooruitblikken 
Jaar 3: Voorbereiden verkiezingen 
Jaar 4: Vaststellen kandidatenlijst, verkiezingsprogramma en campagne 
De verkiezingen zijn de laatste stap in de 4-jaarcyclus en dan begint het weer van voren af aan. 
 
Aan de hand van deze 4-jaarcyclys heeft het bestuur haar ambities en focus bepaald. De 
voorliggende periode geeft ons de gelegenheid om stevig in te zetten op het bestendigen van de 
ingezette koers in 2019 en ook voorbereidingen te treffen voor het voorliggende verkiezingsjaar. 
Inmiddels zit het bestuur stevig in het zadel en staat het komende jaar en eerste kwartaal van 2021 
voor ons in het teken van doorpakken. Nu blijvend energie en zichtbaarheid houden in onze club is 
voor ons de belangrijkste prioriteit.  
In 2022 zijn er weer lokale verkiezingen en dat betekent dat 2021 voor een belangrijk deel in het 
teken staat van campagne voeren. Naast dat er een programma- en kandidaatsstellingscommissie 
moet worden samengesteld is uiteraard ook scouting van potentieel talent een belangrijk speerpunt 
voor het afdelingsbestuur waar nu al actief op wordt ingezet o.a. door de organisatie van So you 
wanna be a politician, onze lokale leergang maar ook de Brabantklas die in samenwerking met het 
gewest wordt opgezet. Daarnaast zal het komende jaar in het teken staan van de voorbereidingen 
voor verkiezingen door het vast laten stellen van een procedure door de leden voor een 
kandidaatsstellingscommissie en programmacommissie.  Gezien het belang van het nu al stevig 
inzetten op zichtbaar zijn in de gemeente is door het bestuur een separaat werkplan uitgewerkt 
specifiek voor de aanpak van het canvassen.  
 
PLANNING GLOBAAL 
Januari/Februari/Maart 
Uiteraard beginnen we het jaar met een nieuwjaarsactiviteit. We blijven actief gebruik maken van de 
werkgroepen o.b.v. 5 thema’s. Namelijk, armoede, wonen, duurzaamheid, cultuur en zorg. De 
werkgroepen worden gecoördineerd door iemand vanuit het bestuur en iemand vanuit de fractie 
aangevuld met leden en niet-leden. Eens per kwartaal gaan we de straat op in gesprek te zijn met de 
inwoners van de stad. Dus ook in dit eerste kwartaal.  
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April/Mei/Juni 
Op 1 mei houden we uiteraard weer de rozen-actie voor onze leden van 65 jaar en ouder. Ook 
organiseren we weer een lentegasten debat met aansprekende gasten. In dit kwartaal spreken we 
ook onze leden weer tijdens een ALV. We starten ook weer met een nieuw traject van So you wanna 
be a politician om leden en politieke talenten blijvend te werven.  
 
Juli/Augustus/September 
In de zomerperiode gaan we graag de straat op en zullen dus ook weer onze wijken/dorpen ingaan. 
Daarnaast zal er een filmavond georganiseerd worden (in de buitenlucht) met debat.  
Oktober/November/December 
In het najaar gaan we ook weer de straat op om campagne te voeren. En zullen we ook weer een 
herfstgasten debat organiseren. We organiseren een 11-11 ludieke carnavalsactie en zijn actief 
d.m.v. onze Sinterklaasactie voor kinderen in armoede. Ook komen we in dit kwartaal middels een 
ALV samen met de leden. 
 
Januari/Februari/Maart 
In deze periode ook weer een Nieuwjaarsactiviteit uiteraard om met onze leden en betrokken 
maatschappelijke organisaties te proosten op het nieuwe jaar. Daarnaast stellen we in deze periode 
alles in het werk om talenten te werven en actief te werken aan ledenwerving. Dat doen we o.a. door 
een belactie naar al onze leden om in kaart te brengen wat de achtergrond is van onze leden en in 
beeld te krijgen wie er ambities hebben en hoe we hier gericht op kunnen inspelen. Daarnaast 
werken we samen met het gewest Brabant die tevens actief werken aan talentprogramma’s en 
ondersteuning richting de verkiezingen.  
 
FINANCIEN 
De afdeling staat er financieel goed voor. Na in 2018 geen afdracht van het partijbureau te  hebben 

ontvangen kregen we deze gelukkig in 2019 wel weer. We hebben hier het afgelopen jaar mooie 

activiteiten voor kunnen organiseren. In maart van het komende jaar volgt de exacte verantwoording 

daarvan middels onze jaarrekening. Inmiddels ligt onze concept begroting al wel voor bij het 

partijbureau, concept omdat u als afdeling daar eerst nog wat van mag vinden. Ook daarin is 

wederom een bijdrage aan onze afdeling verzocht met onderbouwing van de activiteiten zoals we die 

voornemens zijn om uit te voeren het komende jaar en terug te zien zijn in dit werkplan.  
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AGENDA 

Periode  Activiteit  

Januari 2020 Nieuwjaarsactiviteit 

  Werkgroepen bij elkaar  

 ALV 22/01/2020 

Februari Canvassen 15/2/2020 

Maart ALV (procedures voorbereidingen GR ’22) 

 Canvassen 28/3/2020 

Mei 1-mei actie (rozen uitdelen)  

  Lentegasten 

Juni Filmavond & debat  

 So you wanna be a politician leergang 

  Vrouwenactiviteit 

  Canvassen 6/6/2020 

 Werkgroepen bij elkaar 

September (Na)Zomerborrel  

  Canvassen 19/9/2020 

Oktober  Herfstgasten 

  
ALV opdracht bestuur tav 
verkiezingsprocedures 

 Werkgroepen bij elkaar 

November So you wanna be a politician leergang 

  11-11 actie 

  Canvassen 14/11/2020 

December Sinterklaasactie 

  Belactie leden 

Januari 2021 Nieuwjaarsactiviteit 

 Campagne periode TK verkiezingen  

Februari Carnavalsactie  

 Campagne periode voor TK verkiezingen  

Maart  Start van het campagnejaar GR 2022 

 TK verkiezingen maart 2021 

 

Naast bovenstaande activiteitenkalender zijn alle vergaderingen van fractie- en bestuur gezamenlijk 

en openbaar. En combineren we die een keer in de maand met onze bakfiets in de wijk waarbij we in 

gesprek gaan met bewoners en professionals uit de wijk om te horen wat er leeft. En daarnaast biedt 

zowel het werkplan als de begroting bewust de ruimte voor spontane en actuele acties. Zoals 

bijvoorbeeld afgelopen jaar de #hartjeleraar  actie die aansluit bij de actuele stakingen binnen het 

onderwijs waarmee wij onze steun aan de leraar hebben gegeven.  

 


