
Motivatie voor het voorzitterschap PvdA 

Recent spraken Ernstjan van Doorn, secretaris van het PvdA bestuur, en ikzelf met elkaar 

over de toekomst van onze afdeling. De conclusie van het gesprek was dat er meer 

samenhang nodig is tussen de PvdA-leden in het centrum, fractie, bestuur en stedelijke 

echelons. Omdat te bereiken zullen we enerzijds een duidelijk PvdA geluid moeten laten 

horen, anderzijds beter aansluiten op de wensen en behoeften van onze leden.  

Als voorzitter wil ik mij de komende tijd voor het volgende gaan inzetten met onder meer:   

a. Beter naar de leden luisteren, bijvoorbeeld via de net gehouden enquête en de 

uitkomsten daarvan vertalen naar activiteiten (werkplan). 

b. De zichtbaarheid van de partij vergroten door leden en potentiële leden actief te 

benaderen en uit te dagen om zich bijvoorbeeld met de inrichting van hun buurt 

bezig te houden.  

c. Leden te activeren zich meer in te gaan zetten voor de partij. Leden kunnen en willen 

vaak zelf activiteiten opzetten of aansluiten bij bestaande initiatieven. Het bestuur 

zal dit meer gaan stimuleren en faciliteren.  

d. Het politieke debat meer centraal te stellen. Wij hebben de Rode Werf, waar debat 

plaats vindt over lokale en landelijke onderwerpen. Door de bekendheid van deze 

activiteit onder leden te vergroten kunnen we mensen inspireren meer met de 

(PvdA)-politiek bezig te zijn. 

Wij kennen de komende tijd ook een aantal uitdagingen. Om slechts drie te noemen:  

a. Hoe gaan we om met de toenemende druk van toerisme en horeca op de 

leefbaarheid van het Centrum,  

b. Door dit overwegend neoliberale stadbestuur dreigt de dienst groenvoorziening en 

de reiniging verzelfstandigd te worden in het Centrum. Diensten die zoals we 

dagelijks zien goed en zorgvuldig werken. Deze verzelfstandiging gaat volledig tegen 

onze principes in,  

c. Hoe zal de bestuurscommissie er in de toekomst uit gaan zien.  Meer politiek 

geëngageerd of meer bestuurlijk en uitvoerend van karakter?  

Vanuit solidariteit, betrokkenheid en rechtvaardigheid hoop ik een bindende factor te 

kunnen zijn die ons politieke gedachtengoed levend houdt.  

Ger Rolsma  

 


