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Werkplan Progressief Oegstgeest (PrO) 2022 
 
Algemeen 
Progressief Oegstgeest is al 30 jaar op lokaal niveau een progressieve partij vanuit een samenwerking 
tussen PvdA en GroenLinks en een aantal progressieve Oegstgeestenaren. 
Progressief Oegstgeest is een vereniging. 
 
Het werkplan is een basis waaruit de begroting wordt opgesteld. 
 
Leden van de moederpartijen PvdA en GroenLinks worden bij het eerste contact met het bestuur van 
de eigen lokale partij gevraagd of zij ook “automatisch” lid willen worden van PrO. Aan hen wordt 
toestemming gevraagd dat de gegevens (email adres , NAW) gedeeld mogen worden met PrO. 
Deze gegevens worden gebruikt om de PrO Nieuwsbrief te versturen en het verslag van de diverse 
Algemene Ledenvergaderingen en / of thema bijeenkomsten. 
Indien geen akkoord en toestemming wordt gegeven, ontvangt men geen informatie van PrO. Wel 
van de eigen lokale moederpartij. 
 
In het verleden zijn afspraken gemaakt dat de lokale PvdA en GroenLinks besturen niet actief zijn in 
de  lokale politiek, wel in PrO verband. De moederpartijen/ besturen zijn als eigen partij actief op 
regionaal gerichte onderwerpen en landelijke thema’s. 
Ook voeren de lokale moederpartijen zelf de campagne voor provinciale, landelijke en Europese 
verkiezingen. 
De fractie van PrO trekt ongeacht lid van moederpartij of onafhankelijk lid van PrO als een 
gezamenlijke fractie op. Mede vanwege onderbezetting in de besturen kan het een overweging zijn 
om in 2022 na te denken om ook als besturen nauwer gezamenlijk op te trekken. 
 
De onafhankelijke leden betalen een jaarlijkse bijdrage. De leden vanuit de moederpartijen betalen 
een bijdrage aan hun landelijke partij. Vanuit de lokale PvdA wordt er jaarlijks een afdracht gegeven 
aan PrO. 
Vanuit GroenLinks zal dat vanaf 2022 niet gaan via een afdracht bedrag per lid maar financiering op 
gezamenlijke activiteiten. Hoe dit werkbaar zal zijn is een punt van evaluatie. In het financieel 
jaaroverzicht zullen de bestemmingen benoemd worden.  
 
Het bestuur bestaat uit 
Marja Kraakman, voorzitter 
Mia de Beun, penningmeester 
Monique Bruggeling, secretariaatsadres 
Gerritjan van Oven, lid 
 
Er is een rooster van aftreden opgesteld dat begin 2022 zal worden voorgelegd aan de ALV. Omdat 3 
leden van het bestuur hebben aangegeven te stoppen met het bestuurslidmaatschap en geen 
nieuwe termijn zullen aangaan zal gezocht moeten worden naar nieuwe bestuursleden. 
 
Ondersteuning bij website: 
Bart Hagedoorn, webmaster en PR 
Marie-Jetta den Otter, Nieuwsbrief 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
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In kwartaal 1 heeft de campagne grote aandacht gevraagd. Een campagnecommissie vanuit de leden 
met afvaardiging van bestuur en fractie is aan de slag gegaan met canvassen in diverse wijken en 
huis-aan-huis flyeren, actieve bijdragen op social media, en in de pers.  
 
De gemeenteraadsverkiezingen hebben in maart plaatsgevonden. PrO is met 5 zetels de grootste 
partij geworden. Verkenning naar het vormen van een coalitie is gestart. 
De fractie zal in een ALV toelichting geven op een (al dan niet) tot stand gekomen coalitie. 
 
Op 30 maart zijn de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Vanwege ziekte en werkzaamheden elders zijn 
2 raadsleden en 1 commissielid in de raadsvergadering van eind april geïnstalleerd. 
Kees Burger heeft op 29 maart afscheid genomen als raadslid. 
 
De fractie bestaat in 2022 uit 
Melanie van Driel, fractievoorzitter 
Tom Groot  
Nico Janssen 
Rene Sepers  
Menno Welling 
Wil Hout, commissielid 
Dorien Scheffers, commissielid 
 
PrO neemt samen met CDA, en VVD, deel aan de coalitie. Momenteel wordt een nieuwe coalitie met 
D66 en Hart van Oegstgeest verkend. 
De wethouder is  Peter Glasbeek tot het aantreden van het nieuwe college. 
 
De afdracht voor raadsleden en wethouder is vanaf kwartaal 2  €100,- per kwartaal.  
 
Activiteiten voor 2022 
Te ondernemen acties voor 2022: 
 
-Nieuwjaar 
Vanwege de corona pandemie is de nieuwjaarsbijeenkomst 2022 niet gehouden. Wel is een digitale 
nieuwjaarsgroet gegeven in de Nieuwsbrief. 
  
-het organiseren van ledenvergaderingen 
In 2022 kunnen weer ledenvergaderingen en thema vergaderingen live  gehouden worden, na een 
periode waarin dit niet kon door corona en de maatregelen die dit met zich meebracht.  
Er zullen minimaal 2 ledenvergaderingen gehouden worden en 2 themagerichte bijeenkomsten. 
Mogelijk worden de themabijeenkomsten in combinatie met een ALV gehouden. 
In april zal de eerste ALV gehouden worden waar de jaarrekening 2021 en het inhoudelijke 
jaarverslag 2021 zullen worden besproken.  
 
In het najaar zal op een ALV de begroting 2023 worden besproken. 
 
Suggestie voor bijeenkomsten themagericht: 
Wonen, sociale huurwoningen, wonen voor ouderen, voor starters, voor zorgbehoeftigen 
Statushouders en vluchtelingen 
Energietransitie, afval,  
Burgerparticipatie 
Jeugdhulp, jeugdraad 
Regionale samenwerking 
Samenwerking tussen partijen onderling  
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Andere thema’s uit het verkiezingsprogramma 
 
-Het voortgaan van de werkgroepen Groen en Sociaal domein. 
In 2020 zijn deze twee werkgroepen ondersteunend geweest voor de fractie. In 2021 hadden zij een 
kleinere rol. Bekeken moet worden of deze werkgroepen ook in 2022 een rol in ondersteuning gaan 
krijgen.  
 
-2 keer per jaar is een afvaardiging van bestuur en fractie aanwezig indien een avond georganiseerd 
wordt voor de nieuwe inwoners. De moederpartijen zijn meestal ook aanwezig. 
 
-Er zal ingezet gaan worden op het interesseren van inwoners die PrO tijdens de campagne en tijdens 
de verkiezingen hebben gesteund. Het is niet perse nodig om lid te worden. Het aangetrokken 
worden door thema’s verbindt ook mensen met een partij.  
Ook zal worden gepoogd om jonge mensen meer te benaderen. 
Net als voorgaande periode is de aandacht voor diversiteit (meer vrouwen, anderstaligen) in het 
betrekken en aantrekken van geïnteresseerden en potentiele leden een punt wat opgepakt zal 
worden. 
Wellicht kan het instellen van een commissie hierbij ondersteunen. 
 
Fractie en bestuur 
Een afvaardiging van het bestuur zal regelmatig aanwezig zijn op het fractieoverleg.  
 
Website  
De website wordt geüpdatet bij veranderingen. Vanwege de campagne heeft PR en de website  begin 
2022 meer de aandacht gekregen. Voor 2022 zal de website gericht moeten blijven op up-to-date 
houden en inspelen op zaken.  
 
 


