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Inleiding 

In Oost Gelre zijn we ook in 2013 met een uitstekende ploeg mensen bezig 
geweest om de PvdA in deze gemeente op de kaart te zetten. Dat is leuk werk, 

omdat het in een goede harmonie gaat. In een sfeer van openheid, respect voor 
ieders positie en een zorgvuldig personeelsbeleid. Zo hebben we voor het eerst 
de functioneringsgesprekken met de raadsleden gehouden. Nog een 

personeelsmededeling: Kees van den Hoek werd erelid en kreeg de zilveren roos 
voor zijn werk binnen en buiten de raad. Daarnaast behoorden in 2013 de 

voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 tot de belangrijkste 
werkzaamheden. 
  

Doelen die gerealiseerd zijn in 2013 
 Via de eigen website en via een eigen facebookpagina en 

twitteraccount de gemeenteraadsfractie, de afdeling en de partij 
herkenbaar voor het voetlicht en op straat brengen. 

 

Middelen 
 Ledenvergadering in het voorjaar waarbij de nieuwe website in de lucht 

kwam. 
 Ledenvergadering waarbij door de leden de kandidatenlijst voor de 

gemeenteraadsverkiezingen werd vastgesteld. 

 Bestuursvergaderingen (2x per jaar). 
 Overleg bestuur-fractie (1 à 2 x per jaar). 

 Functioneringsgesprek voorzitter fractie - leden fractie afzonderlijk. 
 Fractievergaderingen zijn zo veel mogelijk bijgewoond door minimaal 1 

bestuurslid. Raadsopvolgers /fractieassistenten namen zo veel mogelijk deel 

aan de fractievergaderingen. Commissieleden bezochten de fractie-
vergaderingen. 

 Berichten in Elna en Groenlose Gids werden geplaatst waarbij o.a. een beroep 
werd gedaan op de kiezer om met ons van gedachten te wisselen over de 
inhoud van het concept-verkiezingsprogramma dat door de onafhankelijke 

commissie was opgesteld.  
 De website werd actueel en inspirerend gehouden en de inhoud werd via 

sociale media (facebook en twitter) verspreid. 
 Het scouten en werven van nieuwe bestuursleden en potentiële raadsleden, 

waarbij via de pers nadrukkelijk vrouwen werden verzocht zich kandidaat te 

stellen voor de gemeenteraad.  
 Er is een begin gemaakt met het oprichten van een ombudsteam.  

 We bezochten regiobijeenkomsten en landelijke bijeenkomsten zoals 
congressen, ledenraden en (regionale)trainingen. 


