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Inleiding 
Als afdeling willen we met een kleine doch betrokken en enthousiaste club mensen de PvdA 
in de gemeente Oost Gelre nadrukkelijker op de kaart te zetten. In 2016 is ons ledenaantal 
helaas gedaald van 49 naar 46 (op 1-10-2016). Wel zijn er 2 nieuwe, enthousiaste 
commissieleden geïnstalleerd. Met deze kleine club weten we toch een flink aantal mensen 
en organisaties binnen de gemeente te bereiken en zullen we niet nalaten om daar waar 
nodig het huidige college bij te sturen, te voorzien van nuttige informatie en adviezen en op 
te roepen tot daadkracht, initiatief en bestuurlijk fatsoen. We gaan zelf actief de boer op om 
erachter te komen wat er speelt binnen onze gemeente.  
Met de Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg zullen we in 2017 
middels het voeren van campagnes nog meer naar buiten treden met onze uitgangspunten 
die een zorgzame, duurzame en leefbare gemeente voor iedereen voorstaan.  
 
Speerpunten voor 2017: toewerken naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 en de 
gemeenteraadsverkiezing in maart 2018; onze stem zo mogelijk nog nadrukkelijker laten 
klinken en ons gezicht waar mogelijk nog vaker laten zien.  
  
Doelen voor 2017 

- Via de media en andere kanalen onze eigen afdeling en ons stemgeluid herkenbaar 
maken en houden in Oost Gelre 

-  Nieuwe en bestaande leden actief betrekken bij het afdelingswerk 
-  Voorbereiden op en toewerken naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 

en de gemeenteraadsverkiezing in 2018  
  
Middelen 

- Ledenvergadering 1x per jaar 
- Politiek café / Thematische dag/avond 1x per jaar 
- Bestuursvergaderingen zoveel als nodig 
- Overleg bestuur-fractie 1 á 2x per jaar of zoveel meer/minder als nodig 
- Fractievergaderingen: eens per 2 weken, bijgewoond door minimaal 1 bestuurslid. 

Van commissieleden wordt verwacht dat zij fractievergaderingen in de regel 
bezoeken 



- Gebruik social media: berichten in Elna / Groenlose Gids; website actueel houden; 
eigen Twitter-account (?) 

-  Leden werven via actieve benadering en mond-op-mondreclame en nieuwe leden 
actief benaderen en pogen ze bij het afdelingswerk te betrekken 

- Ondersteunen en faciliteren van het ombudsteam 
- Campagne voeren ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 

(aansluiting bij regio) en de gemeenteraadsverkiezing in 2018 
- Gezamenlijke activiteiten met gewest en regio; we blijven ons actief opstellen 

teneinde de samenwerking met de andere afdelingen in de Achterhoek te 
continueren en dragen ten behoeve hiervan financieel bij aan het Regiokantoor 
Achterhoek-Liemers (€2 per lid).  
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