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Inleiding 
 
Voor u ligt het werkplan 2018 van het bestuur van de Partij van de Arbeid afdeling Hilversum. 
 
In de gemeenteraad is de PvdA met 3 leden vertegenwoordigd: deze periode is de PvdA niet 
vertegenwoordigd in het Hilversumse college.  
 
De gemeente Hilversum wordt net als alle andere gemeenten in Nederland geconfronteerd met een 
enorme inkomstendaling, die bezuinigingen onvermijdelijk maken. De fractie van de houdt daarbij 
vanuit de oppositie een sterke vinger aan de pols 
 
Het werkplan omvat een omschrijving van de doelen voor 2018. Daarnaast wordt er een analyse 
gegeven van de huidige stand van zaken binnen de Hilversumse afdeling en wordt een eerste blik 
vooruitgeworpen. 
 
De doelen zullen later worden uitgewerkt in een planning van activiteiten voor het komende jaar, 
een jaaragenda. Deze agenda is gebaseerd op bijdragen van bestuur en fractie. 
 
 
 
Hilversum, november 2017 
Inge Zielhorst 
Bestuurslid 

  



Huidige stand van zaken 
 
Ledenaantal 
De Hilversumse afdeling van de PvdA bestaat per peildatum op 1-10-2017 uit 272 waar dit is op 01-
10-2016  uit 262 Leden waren. Er is dus sprake van een lichte stijging.  2015 275 leden 2014 290, 
2013 312, 2012 329, in 2011 328 en in 2010 336 waren.  
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit: Willem Hendrikx, voorzitter, Peter Hermans, secretaris, Inge Zielhorst, 
penningmeester en Ron van Eeden, adspirant lid. 
 
Fractie 
De gemeenteraad van Hilversum telt 3 PvdA raadsleden, Hans Haselager, Nelleke Degenhart en 
Saami Akrouh.  Deze fractie wordt ondersteund door een drie fractieassistenten: Henriette Bijl , Durk 
Heidebuurt, Emiel Falan en Bram Eindhoven. 
 
 
Website en communicatie 
Het bestuur verzorgt de interne communicatie per email, brieven en artikelen op de website. 
De website wordt door de fractie beheerd, http://www.pvdahilversum.nl. 
Op deze website worden artikelen geplaatst en activiteiten aangekondigd. 
Verder wordt er door de fractie maandelijks aan een panel van 1000 Hilversummer een actuele 
kwestie voorgelegd, waarmee de PvdA Hilversum haar inwoners een stem wil geven in de lokale 
politiek 
 

 
Globale analyse van de politieke vereniging 
 
Alle politieke partijen die een vereniging zijn met leden ervaren dat de animo voor participatie in een 
politieke vereniging afgenomen is. De oorzaak daarvan ligt in een samenstel van maatschappelijke 
fenomenen als individualisering, minder vrije tijd en meer recreatiemogelijkheden en de 
verminderde aantrekkingskracht van de politiek (het glazen huis waarin politici leven).  
Voor de PvdA Hilversum betekent dit dat de activiteiten worden georganiseerd door een kleine 
actieve kern. Dit legt vaak een groot beslag op de tijd van deze actieve leden. 
 
Het bestuur trekt hier de volgende conclusies uit: 
   
-  Er wordt minder energie gestoken worden in traditionele activiteiten, zoals vergaderingen en 

bijeenkomsten, die beslag leggen op tijd van leden, die daar geen tijd voor (over) hebben; 
- de PvdA Hilversum richt zich meer op alternatieve bijeenkomsten zoals de toekomstdebatten, 

themagroepen en een politiek café 
- er zal meer energie gestoken worden in communicatie met leden via email en internet en ‘free 

publicity’ over actuele thema’s; 
-   Jaarlijks worden er bijeenkomsten georganiseerd waar leden elkaar in een informele sfeer kunnen 

ontmoeten zoals eerder een barbecue . 
 
  

http://www.pvdahilversum.nl/


 
 

Doelstellingen en activiteiten 
 
Het bestuur van de Hilversumse afdeling van de PvdA heeft voor 2018 verschillende doelstellingen en 
activiteiten, die in twee clusters onderscheiden worden; het voorbereiden van de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en het organiseren van de politieke vereniging in de afdeling 
Hilversum 
 

A. Het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen. 
 

1. Een actieplan maken voor de verkiezingen van 2018, waarbij gezien de kleine actiever 
kern van de PvdA Hilversum meer gebruik zal worden gemaakt van de Sociale Media. 
 

2. Het scouten nieuwe actieve leden.  
 
3. Net als in voorgaande jaren zullen er weer verschillende toekomstdebatten en politieke 

café’ s. worden georganiseerd ter ondersteuning van de fractie in de campagne.    
 

4. Het voeren van een permanente campagne door de canvas acties. 
 

B. Het organiseren van de politieke vereniging in de afdeling Hilversum 
 

1. Het versterken van het politiek profiel van de PvdA in Hilversum. Dit is in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van de fractie. Het bestuur ondersteunt daarbij.  Instrumenten zijn het 
organiseren van themagroepen rond een actuele Hilversumse kwestie die resulteren in een 
gedegen advies aan de fractie en/of bestuurders van Hilversum en het organiseren van een 
politiek café. 
 

2. Het toezien op de fractie. Het samen met de fractie zorg dragen voor adequate informatie en 
verantwoording aan de leden de inbreng van de PvdA in de huidige gemeenteraad. 
 

3. Het organiseren van twee ledenvergaderingen met als agenda:  
  - Jaarverslag 2017 en jaarrekening 2017 gemeenteraadsverkiezingen.  
  - Werkplan en begroting 2019. 
 

4. Het coördineren van deelname vanuit de afdeling aan verenigingsactiviteiten. 
 

5. Het ondersteunen van de activiteiten van het PvdA Ombudsteam. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begroting  
 
De begroting 2018 kent extra uitgaven in verband met de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.  
 
Aan de inkomstenkant zorgt het ledenaantal voor een gelijkblijvende afdracht,  
Voor de begroting 2018 wordt verwezen naar Bijlage 
  



Bijlage: Namenlijst functies PvdA Hilversum 

Afdelingsbestuur 

 
Voorzitter:  Willem Hendrix 
Penningmeester: Inge Zielhorst 
Secretaris:  Peter Hermans 
Overige leden:  Ron van Eeden 
 

Raadsfractie 

 
Fractievoorzitter: Hans Haselager 
Fractieleden: Nelleke Degenhart 
 Saami Akrouh 
  
  

Fractie-assistenten: Durk Heidebuurt 

 Henriette Bijl-Postuma 
 Emile Falan 
 Bram Eindhoven 
 
Ombudsteam 
 
Robert Fiolet 
Saami Akrouh 
Wim Hofman 
Inge Zielhorst 
   
Kascommissie:  Durk Heidebuurt  
   vacature 
 
Congresafgevaardigde:  wisselend 
 
Gewest afvaardiging: wisselend 

 


