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Concretisering werkplan 2013 – 2014 

 

1. De Statenfractie en het regiobestuur hebben een eigen, reglementair vastgestelde 
verantwoordelijkheid. De Statenfractie maakt binnen de kaders van het regionale 
verkiezingsprogramma haar politieke keuzen. Het regiobestuur is mede 
verantwoordelijk voor het namens de leden „volgen‟ van de Statenfractie, met name 
met het oog op de uitvoering van het verkiezingsprogramma. 
Actie 1: volgen van het fractieoverleg 
Actie 2: het gericht bijwonen van statencommissievergadering voor het geven van 
feed back aan de provinciale statenleden. 
Actie 3: ondersteuning bieden waar gewenst en mogelijk. 

2. Permanente programmacommissie: het regiobestuur draagt zorg voor het functioneren 
van een permanente programma commissie. De onderwerpen welke deze commissie 
(gaan) behandelen zullen worden voorgelegd aan de Regiovergadering. De resultaten 
zullen aan de regiovergadering worden voorgelegd. 
Actie 1: tijdig mogelijke onderwerpen voorleggen aan ARV 
Actie 2: de resultaten voorleggen aan de ARV. 

3. Het regiobestuur wil een faciliterende rol richting de afdelingsbesturen vervullen. 
Waar nodig zal de regio de afdelingsbesturen ondersteunen en in geval van conflicten 
een bemiddelende rol vervullen.  
Actie 1: op basis van behoeften zullen bijeenkomsten worden georganiseerd in het 
kader van de gemeenteraadsverkiezingen (voorbeelden van onderwerpen zijn: het 
verkiezingsprogramma, de afstemming er van met aanliggende gemeenten, en 
verkiezingscampagnes). In september en december zullen deze bijeenkomsten als 
vervolg op eerdere bijeenkomsten worden gehouden. In januari en februari wordt de 
mogelijkheid opengehouden om meerdere bijeenkomsten te plannen, in overleg met 
de besturen. 
Actie 2: De vraag is naar de besturen uitgezet of en zo ja welke ondersteuning zij 
wensen in het kader van cursussen en opleidingstrajecten. Bij gebleken behoefte zal 
hieraan invulling worden gegeven. Voorkomen dient wel een dubbeling met het 
landelijke opleidingsprogramma. 
Actie 3: Bijeenkomsten zullen worden gehouden met de leden in de “witte vlekken” 
en met de besturen van afdelingen waar de toekomst door ontbreken van draagvlak 
twijfelachtig is. Gesprekken zijn reeds gestart met de afdelingen in westelijk Noord-
Brabant en met de leden van de gemeente Moerdijk. Daar waar mogelijk zal met de 
actieve leden een aanvalsplan 2018 worden opgesteld. 
Actie 4: De regio hoopt verdere stappen te zetten met het opzetten van een regionale 
agenda, waarop de afdelingen hun vergaderingen etc op kunnen plaatsen en zo onder 
de aandacht kunnen brengen van andere afdelingen. 

4. Het RB zal de contacten onderhouden met het landelijk bureau en het landelijk bestuur 
over provinciale aangelegenheden. 



Actie 1: overleg met bureau en bestuur nader uitwerken van “aanvalsplan”  witte 
vlekken”. 
Actie 2: op de hoogte stellen van lokale besturen van belangwekkend nieuws c.q 
belangwekkende geschriften van bureau en bestuur. 
Actie 3: Bijwonen van de landelijke bijeenkomsten met regionaal belang. 

5. Bestuurlijke taken: 
Actie 1: voorbereiden noodzakelijke besluitvorming rond provinciale 
statenverkiezingen (7 december 2013). 
Actie 2: het organiseren van tenminste 4 ARV’s, waarvan er 2 op een dusdanig tijdstip 
dat voorbereiding van het Landelijk Congres mogelijk is. 
Actie 3: Start opstellen verkiezingsprogramma (2014) 
Actie 4: faciliteren van permanente programmacommissie 
Actie 5: opzetten van een permanente campagnecommissie, in samenspraak met de 
PS-fractie. 
Actie 6: faciliteren dan wel organiseren van themabijeenkomsten. 
Actie 7: versterken zichtbaarheid via social media. 
Actie 8: In 2013 zal extra aandacht worden geschonken aan het zichtbaar maken van 
de in de regio aanwezige kennis en kunde.  
Actie 9: ondersteunen van de campagne rond de Europese verkiezingen. 
 

 


