
Verslag van de afdelingsvergadering van de PvdA afdeling Den Haag  
Datum: Dinsdag 8 april 
Locatie: Concordia (Hoge Zand 42) 
Aanwezig: 162 leden. 
 
Agenda: 
Ter verhoging van de leesbaarheid van dit verslag treft u hier nogmaals de agenda: 

 
1. Opening; 
2. Vaststelling van de agenda; 
3. Mededelingen vanuit het bestuur en politieke actualiteit door fractie; 
4. Toelichting Hans van Daal en Sophieke Kappers verzoek extra ALV; 
5. Huishoudelijk zaken; 
6. Tour de table; 
7. Behandeling van de ingediende moties; 
8. Afronding door afdelingsvoorzitter Ali Rabarison en partijleider Rabin Baldewsingh;  
 

Verslag: 

Agendapunten 1-3. Ali Rabarison – voorzitter- opent de vergadering. De afdeling besluit tot een open 
vergadering en het voorstel tot een agenda wordt aangenomen. Frank Poppe wordt aangesteld als 
voorzitter bij de agendapunten 6 (tour de table) en 7 (behandeling van de ingediende moties). Tevens 
volgt een korte toelichting op de reden dat de vergadering van 22 april naar voren is gehaald. 
  
Agendapunt 4. Hans van Daal en Sophieke Kappers geven een korte toelichting op de aanvraag van 
een extra afdelingsvergadering door 35 leden. Zij wijzen op de teleurstellende verkiezingsuitslag en 
het feit dat het begin maart door het afdelingsbestuur vastgestelde bestuurdersprofiel en 
samenstelling van de selectiecommissie niet in een eerdere afdelingsvergadering behandeld zijn. Zij 
stellen vast dat het juist nu van belang is dat een volgend afdelingsbestuur gedragen wordt door de 
hele afdeling. Daarom hebben zij een afdelingsvergadering aangevraagd voor de geplande 
afdelingsvergadering van 22 april en een drietal punten geagendeerd op deze vergadering: 
 
1. Criteria nieuwe bestuursleden PvdA Den Haag; 
2. Samenstelling selectiecommissie nieuwe bestuursleden PvdA Den Haag; 
3. Evaluatie PvdA Den Haag; 
 
(Voor de leesbaarheid van het verslag: de eerste twee punten worden behandeld onder agendapunt 
5(huishoudelijke zaken). Het derde punt is belegd in de tour de table en is onderwerp van een 
tweetal ingediende moties (zie agendapunt 7).) 
 
Agendapunt 5. Huishoudelijke zaken. Het afdelingsbestuur legt een aangepast profiel van het nieuw 
te vormen afdelingsbestuur voor. Dit voorstel wordt door de afdelingsvergadering aangenomen. De 
toegevoegde wijzigingen zijn op verzoek van de aanvragers van de afdelingsvergadering opgenomen. 
Wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie zijn: 

- Toevoegingen: 
 Onder het kopje ‘Wat verwachten we van de samenstelling en de individuele 

kandidaten’: 
o Het nieuwe afdelingsbestuur moet een afspiegeling van de stad en de Haagse 

afdeling van de PvdA zijn; 
o Ervaring van kandidaten binnen werkgroepen, commissies, ombudsteam etc. is 

een pré; 



o Je zoekt de dialoog op, je voelt je thuis in het debat en stimuleert dit; 
o Aan het vereiste ‘Je bent collegiaal, gericht op samenwerking’ is toegevoegd ’en 

transparant’; 
 Onder het kopje ‘van de voorzitter verwachten we’: 

o Je hebt politieke ervaring en beschikt over politiek en strategisch inzicht; 
o Je beschikt over HR-ervaring; 

Het afdelingsbestuur stelt voor om de selectiecommissie te verbreden tot vijf personen. Dit voorstel 
wordt door de afdelingsvergadering aangenomen. De selectiecommissie bestaat in de nieuwe 
samenstelling uit Steven Oostlander, Houria Mekkaoui, Wimar Bolhuis, Maarten Oosschot en Paul 
Tops. 
 
De afdelingsvergadering neemt daarnaast de volgende twee besluiten: 

- Verlenging van de aanmeldingstermijn voor sollicitatie naar een bestuursfunctie tot zondag 
13 april.  

- Verlenging van de termijn van het huidige afdelingsbestuur met 2 weken - tot 15 mei 2014- 
zodat de selectiecommissie haar werk kan doen. 

 
De voordracht van het nieuwe afdelingsbestuur heeft plaats op de afdelingsvergadering van dinsdag 6 
mei 2014 in Concordia (Hoge Zand 42). Aanvang 20:00 uur. 
 
Agendapunt 6. Tour de table. Tijdens de tour de table spreken 14 leden. Er is voor de 
afdelingsvergadering met de verzoekers van deze afdelingsvergadering afgesproken dat de inbreng 
niet de vorm van een motie aan afdelingsbestuur of fractie zal hebben. Dit zijn derhalve de 
opvattingen van een aantal individuele leden. Omdat een deel van de gedane uitingen een 
inspanning van het nieuwe afdelingsbestuur vereisen, volgt hier een korte opsomming van de 
besproken punten door uw secretaris: 
Oorzaak verkiezingsuitslag. Er zijn een aantal opmerkingen over de oorzaken van de teleurstellende 
verkiezingsuitslag. Verschillende sprekers stellen vast dat deze een lokale en landelijke component 
hebben. Daarbij wordt als oorzaak onder andere het functioneren en communiceren van het huidige 
college van B&W genoemd. Opgemerkt wordt dat de communicatie van de fractie en het landelijke 
partijbureau richting de wijken de afgelopen maanden onvoldoende was. Een andere spreker stelt dat 
de PvdA zich lokaal teveel profileert als een partij van minderheden (zie ook motie 1). Een andere 
spreker voegt toe dat er meer aandacht moet zijn voor (de concurrentiepositie van) het MKB. 
Consensus is dat al deze onderwerpen dienen te worden meegenomen in een verdere evaluatie. 
Spuiforum. Er wordt gesteld dat het Spuiforum een verkeerde greep is op het verkeerde moment. 
Het imago van het project staat in schril contrast met het grote armoede probleem in de stad dat de 
PvdA aan zou moeten pakken. Er wordt gesteld dat niet op de juiste manier is omgegaan met het 
standpunt inzake het Spuiforum in de campagne. Dit heeft kiezers gekost, mede omdat iedere andere 
campagneboodschap door het imago van het Spuiforum teniet werd gedaan. Een van de leden stelt 
vast dat de eerdere ALV besluiten over het Spuiforum de vraag opwerpen of het ledenbestand van de 
afdeling nog wel representatief is voor de stad. Het verzoek is om dit mee te nemen in de evaluatie. 
Landelijke thema’s. Er wordt gesteld dat bij het voeren van campagne een groot aantal landelijke 
thema’s, en de daarmee samenhangende zorgen rond o.a. zorg en werk een veel terugkerend thema 
waren. Het verlies is een logisch gevolg van de positie van de partij in de landelijke coalitie. Daarnaast 
wordt er op gewezen dat het landelijke standpunt betreffende rituele slachting wellicht een oorzaak 
is van het verlies van een deel van het electoraat. Er wordt gesteld dat het verlies voor een 
belangrijker deel valt toe te wijzen aan landelijke dan aan lokale factoren. Het verzoek is om al deze 
thema’s dit mee te nemen in de evaluatie. 
Toekomst van de afdeling en fractie. Er wordt gesteld dat de sociale binding binnen de afdeling de 
afgelopen jaren (fors) minder is geworden. Er wordt gewezen op het ontbreken van een band tussen 
ouderen en jongeren in de afdeling. Waarbij als voorbeeld het vervoer van ouderen van en naar 
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afdelingsvergaderingen wordt aangehaald. Er wordt gesteld dat men (de burger) tijdens de campagne 
bereidt is om naar ons (de PvdA) te luisteren. De campagne werd daarmee in een aantal wijken 
positiever ontvangen dan op voorhand verwacht. Er wordt een oproep gedaan om de positieve 
energie van de campagne vast te houden. Er wordt gesteld dat afdelingsbestuur en fractie beter 
moeten communiceren naar leden en burgers. De indruk bestaat dat men alleen beweegt onder 
(externe) druk. De nadruk moet de komende tijd liggen op een andere partijcultuur. En op politiek 
inzicht van afdelingsbestuur en fractie. Er wordt gesteld dat de bestuurscultuur die de PvdA 
kenmerkte de afgelopen jaren verloren is gegaan. Daarbij zijn veel (lokale) overheidsinstanties 
ontoegankelijk geworden voor grote groepen burgers. Een nieuwe koers is daarom noodzakelijk. Er 
wordt gesteld dat de campagne en deze afdelingsvergadering laten zien dat we een bloeiende 
afdeling hebben.  
Coalitievorming. Een van de leden spreekt de zorg uit over de uitsluiting van GroenLinks in de 
collegeonderhandeling. College over links is mogelijk. Er wordt verzocht om in een eventuele coalitie 
de hand te leggen op een ‘mensen’ portefeuille die een zichtbare PvdA mogelijk maakt. Hier ligt een 
oproep aan de fractie. 
 
Agendapunt 7. Behandeling ingediende moties. De moties zijn door de indieners toegelicht en de 
zaal had de gelegenheid te reageren. Voordat tot stemming werd overgegaan gaf Rabin Baldewsingh 
een reactie op de inbreng bij de tour de table en op de moties, waarbij hij aangaf goed naar de 
inbreng te zullen luisteren. Hij wil in het bestuur terug naar de menselijke maat, de connecties met 
buurten en wijken verwezenlijken. Daarbij gaf hij aan alleen in een bestuurscoalitie te willen stappen 
als er een duidelijke sociaal profiel mogelijk is. Hij neemt voor de verkiezingsuitslag de 
verantwoordelijkheid, niet door weg te gaan maar om te blijven en samen met de leden en de fractie 
te vechten voor een sociaal Den Haag. 
  
De afdelingsvergadering heeft besloten motie 11 ‘middelen campagne’ niet in stemming te nemen. 
Verder zijn de moties 3 en 5 samengevoegd tot een nieuwe motie 3. De moties 6 
(verantwoordelijkheid nemen), 7 (Rabin maak een keuze), 10 (stopzetting plan Spuiforum) en 12 
(werkwijze afdeling Den Haag) niet aangenomen.  
 
De aangenomen moties zijn de moties 1 (inzetten op een ongedeelde stad), 2 (terugwinnen 
electoraat),3 (evaluatiecommissie campagne), 4 (werkgroepen en wijkteams), 8 
(onderhandelingsproces) en 9 (solidariteit over generaties).  
 
U vindt de tekst van de moties hier. Waarbij moet opgemerkt dat het dictum van motie 3 als gevolg 
van de samenvoeging met motie 5 als volgt luidt: 
 
‘Roept het afdelingsbestuur op om met inbreng vanuit de afdeling een voorstel aan de ALV uit te 
werken voor een evaluatie onder leiding van een extern onafhankelijke commissie bestaande uit 
PvdA leden naar de periode 2010-2014 over onder meer de volgende onderwerpen:  

- Het imago van de PvdA in Den Haag; 
- De zichtbaarheid van de PvdA in de wijken en alle stadsdelen; 
- De stijl, bestuurscultuur en het functioneren van de fractie en de wethouders; 
- De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma; 
- De campagne; 
- Het werkgroepenbeleid; 
  

Deze evaluatie dient medio 2014 te leiden tot concrete aanbevelingen aan de ALV over hoe de PvdA 
Den Haag het vertrouwen van kiezers weer kan terugwinnen en hoe we samen kunnen werken aan 
één sociaaldemocratisch Den Haag.’ 
 
Tot slot. 



Het afdelingsbestuur dankt Frank Poppe hartelijk voor zijn tijd en inzet bij het voorzitten van de 
agendapunten 6 en 7. 
 
Einde verslag. Opmerkingen of aanvullingen kunt u mailen naar Arthur Karelse (secretaris) 
(pvda@arthurkarelse.nl). 


