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Werkplan PrO 2020 
 
Progressief Oegstgeest is al 25 jaar op lokaal niveau een samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. 
Progressief Oegstgeest is een vereniging. 
Leden van de moederpartijen zijn automatisch lid van de vereniging of zij moeten hier tegen zijn. 
Er zijn ook onafhankelijke leden. 
 
Het werkplan is ook een basis waaruit voor het opstellen van de begroting 2020. 
 
Het bestuur bestaat uit 
Marja Kraakman, voorzitter 
Mia de Beun, penningmeester 
Monique Bruggeling, secretariaatsadres 
Gerritjan van Oven 
Bart Hagedoorn, webmaster en PR 
 
De fractie bestaat uit 
Melanie van Driel, fractievoorzitter 
Kees Burger  
Menno Welling 
Nico Janssen 
Steyn Burger, commissielid 
Joan Veldhuizen, commissielid 
 
PrO neemt met CDA en VVD deel aan de coalitie. 
PrO levert 1 wethouder, Peter Glasbeek. 
 
 
Te ondernemen acties voor 2020: 
 
-Op 5 januari 2020 zal “ de nieuwjaarsbijeenkomst 2020” plaatsvinden. 
 
-het organiseren van ledenvergaderingen 
 
In 2020 willen we 2 ledenvergaderingen houden en 2 bijeenkomsten thema gericht. Mogelijk worden 
de themabijeenkomsten in combinatie met een ALV gehouden. 
Begin april een ALV waar de jaarrekening 2019 en het inhoudelijke jaarverslag worden besproken. 
In het najaar zal op een ALV de begroting 2021 worden besproken. 
 
Suggestie voor bijeenkomsten themagericht: 
Energietransitie (o.a. funderingsproblematiek, afval), woonvisie, thema regionale samenwerking  
Leden informatie geven over Overgeest en Endegeest en het woononderzoek. 
 
-het voortgaan van de werkgroepen Groen en sociaal domein. 
Deze twee werkgroepen ondersteunen de fractie op onderwerpen en bieden advies.  
 
-2 keer per jaar is een afvaardiging van bestuur en fractie aanwezig op de avond voor de nieuwe 
inwoners. De moederpartijen zijn meestal ook aanwezig. 
 
-In maart en april zal door fractie, ondersteund door zoveel mogelijk leden langs de huizen in (een 
aantal) de wijken worden gegaan om in gesprek met de burger te blijven. 
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-Contact fractie en bestuur 
Een afvaardiging van het bestuur zal regelmatig aanwezig zijn op het fractie overleg.  
 
Een bewerkingsovereenkomst is getekend tussen de moederpartijen en PrO. 
Beschrijving c.q. informatie aan de leden over hoe PrO omgaat met de AVG wordt op de website 
geplaatst. 
 
-Website  
Website wordt ge update bij veranderingen. PR op de website krijgt in 2020 meer de aandacht. 
 
 
-Zaken specifiek voor de fractie doorspreken t.b.v. een standpunt ( evt. in samenwerking met bestuur 
en leden).  
 over 
   
-jeugdhulp  
-sociale huur of sociale woningbouw n.a.v. woonvisie 
-reintegratie 
-duurzaamheid/klimaattransitie 
 
 
 
 
 
 
 

 


