
 
Werkplan PvdA Afdeling DAL  2017  Pagina  1 

 
 
 
 
Beleidsplan 2017 afdeling DAL  
(Delfzijl, Appingedam, Loppersum)  
 
 
 
Wij zijn lokaal! 
 
 
 
Inleiding 
Voor u ligt het werkplan 2017 van de lokale afdeling DAL.  
Een plan waarin wij: 
 Vastleggen hoe wij meer bestuurskracht gaan ontwikkelen met als doel het voor onze 

leden interessanter te maken actief te willen zijn of te worden in de politiek; in onze lokale 
beweging.  

 Vastleggen hoe wij slimmer om kunnen gaan met ons beschikbaar organiserend 
vermogen en of samenwerken met andere afdelingen.  

 Ons meer en doelgericht gaan richten op de lokale situatie binnen de gemeenten DAL. 
We nemen daardoor wat afstand van de landelijke politiek en daarmee, waar mogelijk, 
ook wat meer afstand van de Haagse PvdA keuzes en erfenissen. 

 
‘We zijn lokaal’ is ons motto voor dit jaar. 
 
Korte terugblik op 2016 
Vooral het proces van de bestuurlijke samenwerking met Delfzijl, Appingedam en Loppersum 
is een mooie weg gebleken wat veel inzet en samenwerking heeft opgeleverd. 
Het akkoord van alle leden in de werkgroep(en) met een bestuursopdracht is mooi binnen de 
gestelde termijnen gerealiseerd. 
 
Relatie met de fractie(s)  
De fracties van de betrokken gemeenten zijn klein maar slagvaardig en succesvol. 
Gezamenlijk vergaderen kan win/win en kruisbestuiving tot gevolg hebben De 
organisatorische beperkingen zullen we als gegeven moeten vaststellen. De fracties maken 
op onderwerpen prioritaire keuzes in een breed pallet van zaken; een logisch gevolg als je 
het goed wilt doen. 
Samen met de fracties willen wij ons als bestuur concentreren op een aantal thema’s die 
voor de partij zowel lokaal maar ook regionaal van belang zijn.  
Waar wij het verschil kunnen maken, 
 waar doen wij lokaal en regionaal ons voordeel mee 
 waar kunnen de fracties hun voordeel mee doen in hun standpuntbepaling 
 in de gemeenteraad om ons als partij lokaal en regionaal te kunnen profileren.  
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Visie en missie 

Solidariteit, rechtvaardigheid, wederkerigheid, duurzaamheid, verbinden, democratie en 
vrijheid zijn en blijven voor ons de basis; een basis voor een bestaan waarbij iedereen telt. 
Een samenleving voor nu en voor later, voor onze kinderen. Creatieve, vernieuwende 
oplossingen bedenken voor het recht op een fatsoenlijk bestaan; een bestaan dat een 
volwaardige deelname aan de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie dat wil 
en waardigheid voor wie dat niet kan.  

 
Stand van zaken afdeling 
Het ledenaantal (287) en de leeftijdsopbouw van de afdeling was, is en blijft een 
voortdurende uitdaging. 
 Aanwas van nieuwe leden is zeer gewenst.  

Dat kan worden bereikt door o.a. moderne permanente campagne activiteiten via social 
media, debat-avonden ‘met een twist’, dorpen-benadering en gesprekken met burgers. 
Maar daarmee zijn we er niet. Ook de banden met onze leden moeten sterker worden 
aangehaald. De samenwerking (verbinding) met Groen Links moet een nieuwe impuls 
krijgen. 

 
De stand; 
 De raadsfractie bestaat in Delfzijl uit twee leden en twee fractie assistenten. Niet in het 

college van B&W vertegenwoordigd. 
 De raadsfractie bestaat in Appingedam uit 2 leden en een fractie-assistent. Niet in het 

College van B&W vertegenwoordigd. 
 De raadsfractie bestaat in Loppersum uit 2 leden en een fractie-assistent en zijn in het 

College van B&W vertegenwoordigd door een wethouder (gedeeld met Groen Links). 
 Het afdelingsbestuur DAL bestaat uit 5 druk bezette leden waaronder een voorzitter, 

secretaris en penningmeester. Het bestuur is door de magere bemensing een bron van 
zorg. 

 Na een wijziging van de statuten en reglementen is de functie van gewestelijke- en 
congresafgevaardigde verleden tijd.   

 1 bestuurslid zit aan bij het voorzittersoverleg Gewest. 
 De website wordt door de afdeling DAL verzorgd met als doel informatie te verstrekken 

over de activiteiten van de afdeling, de verschillende gemeenten met haar standpunten 
van de fracties en meningsvorming. 

 
Geplande werkzaamheden 
Zoals in de inleiding al aangegeven gaan wij in 2017 meer bestuurskracht ontwikkelen. 
Gezien de geringe menskracht, het dramatisch ledenverlies, het uitblijven van echte 
vernieuwing en de bestuurlijke samenvoeging binnen de partij zal dit een forse uitdaging zijn. 
 De nadruk zal dit jaar liggen in de voorbereidingen van de gemeenteraads- verkiezingen. 

Als bestuur willen wij in elke gemeente een goede kandidatenlijst samenstellen in nauwe 
samenwerking met de bestaande fracties voor het realiseren van duidelijke en herkenbare 
verkiezingsprogramma’s. 

 De Schaper-leergang zal door alle eerste 2 leden op de kieslijst moeten worden  gevolgd. 
 Het betrekken van de leden is de belangrijkste taak van een afdelingsbestuur; een 

schakel tussen leden, fractie en de partij.  
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 Wij willen sympathisanten nadrukkelijk bij ons werk betrekken; individueel maar ook 
mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die zich verbonden voelen 
met onze partij.  

 Wij willen mensen met specifieke kennis vragen bepaalde thema’s nader voor ons uit te 
willen werken en met ons het debat aan te gaan. Ervaring, kennis en kunde met ons te 
delen; te bundelen voor ons politiek handelen als doel. Dat vraagt om organiserend 
vermogen, om bestuurskracht, willen we dit realiseren.  

 Wij kijken daarbij verder en zoeken de samenwerking met BMWE (G7)  
 De voorzitters-overleggen met de afdelingen van Noord-Groningen blijven wij tenminste 2 

x per jaar voortzetten;  
 De samenwerking met Groen Links moet verstevigd worden. Dit biedt kansen om als 

linkse partijen waar mogelijk gezamenlijk op te trekken.  
 
De banden met de leden willen wij als bestuur warm houden door per jaar een aantal leden 
te bezoeken. Als bestuur en fractie pakken wij dit gezamenlijk op. Wij willen ophalen wat er 
leeft; waar wij aandacht aan moeten besteden; waar wij oplossingen c.q. ondersteuning 
kunnen bieden, ect... Alles wat je aandacht geeft groeit immers. 
 
Het bestuur gaat, samen met andere afdelingen, onderzoeken of er belangstelling is voor 
een cursus lokale politiek. Een leuke prikkelende cursus middels bijeenkomsten en 
bezoeken aan gemeenteraden, Provinciale Staten en evt. de Tweede Kamer. Doel: inzicht te 
geven in de werking en taken in de politiek op elk niveau. Nevendoel: werving nieuwe leden 
en scouting talenten. 
 
Ook komt er meer aandacht voor werving- en scoutingactiviteiten. Talenten opsporen en 
begeleiden; zoeken naar volksvertegenwoordigers en bestuurders met bepaalde expertise. 
Een continu proces zeker in het belang van de partij in de breedte en goede 
kandidatenlijsten bij verkiezingen.     
 
Het streven is jaarlijks, minimaal 2 conform onze statuten, en liefst 3 afdelingsvergaderingen 
te beleggen. Mocht de politieke actualiteit erom vragen wordt uiteraard een extra vergadering 
uitgeschreven. Hierin gaan we ook van leden een actiever houding vragen. Bij elke 
uitnodiging wordt voortaan gevraagd tenminste 1 introduce mee te brengen. 
 
In samenwerking met de afdelingen in onze regio wil het bestuur thematische bijeenkomsten 
en politieke cafés organiseren. Doel is debat over thema’s die onze regio raken en waar de 
onze partij zich mee kan profileren; laten zien waar wij als sociaal democraten voor staan.  
 
De permanente campagne biedt kansen de partij nadrukkelijk te profileren. Door digitale 
acties, wijzen op digitale referenda, acties op straat en werkbezoeken bij wijkorganisaties, 
maatschappelijke organisatie en bedrijven. Als afdeling maar ook in samenwerking met 
andere afdelingen.  
We vragen bestuur en fracties minimaal 1 x per maand hiervoor materiaal aan te leveren aan 
onze PR-medewerker. 
 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn gepland in maart 2018. In 2017 worden al stappen 
gezet. De program- en kandidaatstelling zijn een vast agendaput voor het bestuur. 
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Relatie met de fracties. 
Voor de fracties ligt de uitdaging de sociaaldemocratische visie in onze 3 gemeenten een 
eigen gezicht te geven. Zij zijn verantwoordelijk voor deze politiek inbreng in de 
gemeenteraden maar ook daar buiten; als basis ons verkiezingsprogramma met uitwerking 
per gemeente. Het bestuur dient als intermediair tussen de verschillende fracties en leden; 
een wisselwerking tussen fracties en bestuur binnen gescheiden verantwoordelijkheden.  
Het bestuur zit normaliter ter advisering bij de fractievergaderingen aan tafel. Echter omdat 
de fracties bij de verkiezingen zijn verdriedubbeld moet het bestuur alle zeilen bijzetten om 
het vele werk aan te kunnen. De fracties vinden ondersteuning door het bestuur zeer 
gewenst, wij hebben toegezegd dit te gaan doen, mits er voldoende menskracht beschikbaar 
is.  
 
 
Door de fracties zijn drie speerpunten benoemd voor 2017.  
1. Sociaal dossier, is en blijft de belangrijkste. Een breed thema met als uitgangspunt, hoe 

houden wij Delfzijl, Appingedam, Loppersum leefbaar.   
2. Proces gemeentelijke herindeling, een belangrijk toekomstgerichte thema. Door de 

fracties is gekozen voor de DAL-variant.  
3. Energietransitie; een duurzame opgave en een groot issue voor onze gemeente en de 

regio. Groot in relatie met de aardgaswinning en de daaruit voortvloeiende problematiek.   
 
De uitwerking per gemeente volgt. 
 
Met de fracties wordt een evaluatiemoment vastgelegd over de stand van zaken uitvoering 
verkiezingsprogramma. Mocht een politieke actualiteit een andere keuze m.b.t. programma 
noodzakelijk maken is inspraak van de afdeling nodig. Het bestuur schrijft dan een 
afdelingsvergadering uit. 
 
Het afdelingsbestuur voert, conform art. 11 van de statuten, de functionerings- gesprekken 
met de afzonderlijke leden van de fracties. Het bestuur zal daartoe een commissie 
samenstellen waaronder de voorzitter van de afdeling. In de planning wordt rekenschap 
gehouden een functioneringsgesprek te hebben halverwege de raadsperiode en een half 
jaar voor de verkiezing van een nieuwe raadsperiode. 
 

 
Tenslotte. 
Een ambitieus werkplan dat het bestuur als handvat voor 2017/2018 wil gaan hanteren. Daar 
is bestuurskracht voor nodig maar ook de inzet van de leden. ‘Wij zijn lokaal’ als motto staat 
in de inleiding. Krachten bundelen, betrouwbaar en samenwerking met andere afdelingen. 
Het kan bijdragen aan de inzet van de Partij van de Arbeid, zowel lokaal als regionaal. Het 
bestuur wil op deze weg verder gaan. 


