
 
 

1 

 

 

Werkplan PvdA afdeling Best voor 2016 
 

Doel 2016 
 

Na een moeizaam 2013, een jaar waarin sprake was van interne onrust, kenterde het tij in 

2014. De PvdA verruilde na de gemeenteraadsverkiezingen de oppositie voor de coalitie en 

heeft met een wethouder zitting in het college.  

 

Voor 2015 lag de nadruk op kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de afdeling. Helaas 

moet geconstateerd worden dat dat een uitermate moeizaam proces is. Er zijn 

samenwerkingsverbanden aangegaan met afdelingen in de regio met als doel elkaar 

wederzijds te (onder)steunen met het opzetten van diverse activiteiten. Dit betreft het 

zogenaamde “A2” overleg met Valkenswaard, Waalre, Veldhoven en Best.  

 

Daarnaast is op initiatief van de afdeling Eindhoven het “Stedelijk gebied 040” opgestart. Dit 

bestaat naast Eindhoven en Best uit de afdelingen Valkenswaard, Son en Breugel, Nuenen, 

Geldrop, Helmond en Waalre. Valkenswaard wordt ook benaderd. Ook de Jonge Socialisten 

uit de regio nemen deel aan dit overleg. Het A2 overleg is hierin opgegaan. 

 

Tot op heden heeft dit nog weinig concreet resultaat opgeleverd. De afdelingen verschillen in 

grootte en issues.  

 

Voor 2016 staat vooral bestuurlijke versterking op de rol. Zowel de penningmeester als de 

voorzitter hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Er zal veel aandacht besteed moeten 

worden aan de opvolging. 

  

 

Stand van zaken in de afdeling 
 

Fractie 
De fractie bestaat wederom uit twee leden, maar nu met ondersteuning van twee in plaats van 

drie burgerraadsleden. De taken zijn goed verdeeld en de samenwerking is prima. Het is een 

inmiddels een goed ingewerkt team. De fractieleden worden zeer gewaardeerd om hun 

inbreng. Punt van aandacht voor 2016 blijft de hoge werkdruk. De wekelijkse raadsavond en 

fractievergadering, gecombineerd met verschillende andere activiteiten in het veld, vragen 

veel tijd. Het streven is daarom om de (steun)fractie uit te breiden naar vijf.  

 

Bestuur 
Het afdelingsbestuur telt formeel twee leden met functie voorzitter/secretaris en 

penningmeester. In 2016 zal een voltallig nieuw bestuur moeten aantreden. 

 

Campagne/promotie activiteiten 

In samenwerking met het regio overleg wordt voor 2016 een canvas-plan opgesteld. Doel is 

om gezamenlijk bij verschillende gemeenten de straat op te gaan. De campagnecoördinator 

van de afdeling Best is hiervoor als trekker aangesteld.  
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De Jonge Socialisten in de regio hebben zich gegroepeerd. Zij worden door het bestuur van de 

afdeling Best benaderd voor inbreng, bijvoorbeeld als denktank. Daarnaast is ook 

ondersteuning bij het canvassen mogelijk. 
  
Vaste momenten in het jaar 
Minimaal twee maal per jaar is er een afdelingsvergadering. In beide vergaderingen wordt 

verslag gedaan door het bestuur van de activiteiten, zodat de informatie die aan de leden 

wordt verstrekt niet al ‘te oud’ zal zijn. Deze verantwoording betreft de fractie, het bestuur, en 

de denktank. 

 

Indien zich geschikte onderwerpen voordoen is het de bedoeling dat er politieke cafés/thema-

avonden worden georganiseerd die open staan voor leden en niet-leden. Tot nu toe was het 

streven dit minimaal één keer per jaar te doen, maar we willen dat gaan opvoeren zodat er 

zowel in het voorjaar en najaar zo’n avond wordt gepland. Het organiseren blijft uiteraard wel 

afhankelijk van geschikte onderwerpen en is geen doel op zich. 

 

Gewestvergaderingen 
Deze worden ook in 2016 door onze vaste afgevaardigde bezocht. 
 
Landelijke congressen 
Congressen worden bezocht door onze congresafgevaardigde en/of plaatsvervangend 

afgevaardigde. Eventuele ‘gewone leden’ zijn, zoals bekend, ook welkom op de congressen. 

 

 

November 2015 

 

Henk Breukel 

John Kopaszewski 
 


