
Werkplan 2018 PvdA afd. Diemen 

Inhoud: 

· Inleiding 

· Termijn 2018 

· Activiteiten 

· Planning/data (en wie doet wat en voor wie) 

· Financiën (begroting met toelichting) 

  

Inleiding 

Doel van het werkplan 2018 is de wenselijke (politieke) activiteiten van de afd. Diemen 

vooraf in beeld te brengen zodat de leden zich daarover een oordeel kunnen vormen. 

Tevens inzicht krijgen in de samenhang van beschikbare persoonlijke inzet (bestuur, 

raadsleden en leden) en de inzet van beschikbare financiële middelen (begroting). 

De PvdA heeft de afgelopen 4 jaar met 4 raadsleden in de Diemense gemeenteraad 

gezeten, en heeft deelgenomen aan het college van B&W met één wethouder. Het college 

bestond uit (oorspronkelijk) 4 partijen t.w. PvdA, D66, GL en SP. De laatste partij is door 

interne verdeeldheid uit het college getreden. Het ingezette beleid (het college akkoord) 

heeft door en met steun van de PvdA tot een succes geleid. In het bijzonder op een aantal 

voor de inwoners belangrijke onderwerpen zoals huisvesting, ontwikkeling van Bergwijk park, 

sociaal domein, financiën, openbare ruimte, veiligheid en ouderenzorg. 

In het komende jaar 2018 staan de verkiezingen voor de raad op de agenda. De PvdA zal 

daaraan deelnemen met een vernieuwd verkiezingsprogramma. Dit programma staat voor 

een hoog sociaal democratisch gehalte waarvoor wij de steun vragen van de inwoners van 

Diemen. Dit werkplan dient om onze leden van de PvdA Diemen inzicht te geven in de 

ambities zoals die in ons verkiezingsprogramma staan en activiteiten die het komend jaar 

met de leden dienen te worden ontplooid. In dit laatste zit onze zorg, ondanks dat de afdeling 

ruim 80 leden telt, is er slechts een beperkt aantal actief. Het bestuur hoopt met de 

verkiezingen in aantocht een groter aantal leden actief te betrekken bij de gemeentepolitiek. 

Het bestuur heeft het voornemen in de loop van het jaar een aantal activiteiten/thema 

bijeenkomsten te beleggen met onderwerpen die op dat moment actueel zijn in de 

gemeenteraad, dit om de fractieleden “scherp” te houden inzake onze sociaal democratische 

idealen, bovendien om inbreng te verkrijgen over zaken die onder de inwoners leven. 

Termijn van het werkplan 

Het werkplan 2018 zal in eerste instantie voor een jaar operationeel zijn, en in de loop van 

2018 op de afdelingsvergadering worden geëvalueerd en voortschrijdend worden bijgesteld 

aan de hand van de actualiteit. 

 



Activiteiten 

In het eerste kwartaal van 2018 zal campagne voor de gemeenteraadsverkiezing de 

boventoon voeren. Er zal uit het midden van de ledenvergadering een campagne comité 

moeten worden gevormd, met daarin de ‘top’ van de kandidatenlijst en natuurlijk de 

lijsttrekker. Het bestuur neemt zich voor in de maanden januari, februari en maart 

ledenvergaderingen bijeen te roepen om zoveel mogelijk leden actief in te zetten voor de 

campagne. Middels de sociale media en de web- site zal veel informatie over het programma 

aan de ‘man en vrouw’ worden gebracht. Veel energie zal moeten worden gestoken in het 

bereiken van jonge nieuwe kiezers en senioren. Die laatsten behoren van oudsher tot onze 

doelgroep -dit om de partijen voor ouderen wind uit de zeilen te nemen-. Tijdens 

evenementen in het kader van de verkiezingsstrijd zullen kandidaten zich moeten 

manifesteren, maar ook partijleden kunnen op deze bijeenkomsten van zich laten horen. 

Het bestuur zal in 2018 elk kwartaal een ledenvergadering bijeenroepen, deze bijeenkomst 

zal natuurlijk een statutair karakter moeten hebben maar belangrijker is dat men met elkaar 

in discussie gaat over actuele politieke onderwerpen zowel op gemeentelijk als landelijk 

niveau. Het streven is dat deze bijeenkomsten ook toegankelijk zijn voor niet leden, 

om op deze wijze het gedachtegoed van de PvdA te verbreiden en mogelijk nieuwe leden 

aan onze partij te binden. 

Het bestuur zal in het najaar van 2018 een ledenvergadering uitschrijven waarbij de leden 

van de fractie verantwoording afleggen over het gevoerde beleid gerelateerd aan het 

verkiezingsprogramma en het afgesloten collegeakkoord (als de PvdA daaraan deelneemt) 

Het afdelingsbestuur bestaat op dit moment uit 4 leden, waarvan op dit moment 2 

gemeenteraadsleden zitting hebben (die dispensatie hebben van het partijbureau), de 

combinatie bestuurslid en raadslid is niet gewenst, dus zal op korte termijn gezocht moeten 

worden naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur zal in 2018 vier keer bij elkaar komen 

Planning/data (*) 

  

Tijdvak Karakter van de bijeenkomst Voor wie?  Wie organiseert?  

jan ledenvergadering/thema leden bestuur 

febr. campagne bijeenkomst leden kandidaten/bestuur 

maart campagne/ verkiezing leden lijsttrekker/bestuur 

april afd. bestuur vergadering bestuur secretaris 

mei ledenvergadering/thema leden bestuur 

juni/juli vakantie   

aug. ledenvergadering/thema leden bestuur 

sept. afd. bestuur vergadering bestuur secretaris 

okt. ledenvergadering/thema leden bestuur 

nov. evaluatie fractie en leden leden bestuur/fractie 

dec. afd. bestuur vergadering bestuur secretaris  

(*) exacte data worden later vastgesteld na goedkeuring werkplan 



Financiën (begroting 2018) 

 

Saldo RABO rek. 2017 €   3500,-   

    

Inkomsten 2018  Uitgave (begroot 2018)  

afdracht partij 2018 €    620,-  verkiezingsactiviteiten  € 3500,- 

verkiezingsfonds €  1200,- ledenvergaderingen €   700,- 

  bankkosten €   100,- 

    

Totaal te besteden €   5300,- Totaal begroot 2018 € 4300,- 

    

Algemene reserve €  1000,-   

 

Toelichting begroting: 

Verkiezingsactiviteiten: publiciteit, advertentiekosten, drukwerk, materiaal 

Leden/thema vergaderingen: zaalhuur, consumpties 

  

Diemen, 2 november 2017 

Ben Ziepzeerder 

 


