
Jaarverslag 2014 PvdA Gewest Zeeland  
 
Op 31 december 2014 bestond het Gewestelijk bestuur uit Aty Harwijne (voorzitter), Addy Cleven 
(penningmeester), Henk Leunk (secretaris), Willem Sanderse (lid) en Ralph van Hertum (lid). Het 
bestuur werd ondersteund Christa Stufkens (notulist).  
 
 
Een moeilijk jaar: 
 
2014 Was voor de PvdA landelijk, en in Zeeland, een lastig jaar. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 19 maart werd het slechtste PvdA resultaat ooit behaald. In veel Zeeuwse gemeenten werd een 
fors aantal zetels ingeleverd en in Goes, Sluis, Reimerswaal en Tholen verdween de PvdA uit het 
college. Alleen in Reimerswaal, Kapelle en Schouwen-Duiveland bleef het aantal PvdA raadszetels 
gelijk. De PvdA score bij de verkiezing van het Europese parlement in mei was niet beter dan de 
magere score in maart. 
 
Op de gewestelijke ledenvergadering van 22 maart werd op de situatie ingegaan. Enkele van de 
tijdens de vergadering gemaakte opmerkingen: 
 

 “Het vertrouwen van de PvdA kiezer is verloren gegaan vanwege zorgen over huren en de 
zorg. Het profiel van de PvdA moet beter over het voetlicht worden gebracht.” 

 “Veel zetels werden verloren aan lokale partijen. Op lokaal niveau moet gezocht worden naar 
gekende mensen die kwaliteit kunnen toevoegen.” 

 “Een hardnekkige beeldvorming: de crisis van 2008 is onze crisis geworden en die van het 
kabinet.” 

 “De PvdA is er voor de mensen die het land draaiende houden. Wij hebben een goed 
verhaal, maar laat dit ook terecht komen bij de juiste man en vrouw.” 

 
Gedurende het jaar kalfde het ledenaantal af naar 1175. Er zegden 178 mensen hun lidmaatschap 
op, 25 leden overleden en 25 verhuisden naar een adres buiten Zeeland. 124 Nieuwe leden werden 
ingeschreven. De voornaamste reden om op te zeggen: ontevredenheid over het landelijk beleid. 
 
Tot slot toch nog een bericht dat tot optimisme stemt: de afdeling Zeeland van de Jonge Socialisten 
werd 12 september heropgericht. De JS Zeeland (leden jonger dan 28 jaar) telt tegen de 50 leden. 
 
 
De activiteiten: 
 
Zelandus: 
Op 3 februari werd het achtste Zelandusdebat gehouden in Middelburg onder het motto ‘Zorg 
dichterbij’. Onderwerp: de overheveling van zorgtaken van rijk naar gemeenten. Ruim honderd 
mensen woonden het debat bij. Pogingen om debatten te organiseren over Europa en de Zeeuwse 
havens strandden. Aan het eind van het jaar werden drie aan de bevolkingskrimp in Zeeland 
gerelateerde debatten voorbereid die gehouden werden in januari en februari 1015. De Zelandus- 
redactie bestond uit Loes Lievense, Piet de Nooijer, Maarten Rossen, Peter Brakman, Dick van 
Geldwijk en (tot het eind van het jaar) Henk Soepenberg. 
 
Internationale vrouwendag: 
Op 8 maart nam het gewest het voortouw bij de viering van de internationale vrouwendag in 
Zeeland. Het thema van de dag: transitie in de zorg. 
 
Zin in Zeeland: 
Op 21 juni werden door ongeveer veertig kaderleden twee burgerinitiatieven tegen het licht 
gehouden: de door Anneke Hartman in Middelburg opgezette telefooncirkel voor ouderen en het 



duurzaamheidsproject van de dorpsraad van ’s Heer Hendrikskinderen. De bevindingen van de dag 
moeten nog gedeeld worden met de afdeling 
 
Scouting: 
Op 28 mei werd een bijeenkomst gehouden met ruim 20 leden die belangstelling toonden voor het 
werk als Statenlid en/of als lid van de waterschapsfracties. Ervaren Statenleden en leden van de 
waterschapsfractie informeerden de belangstellenden. 
 
Voorbereiding verkiezingen voor Staten en Waterschap in maart 2015: 
Op de gewestelijke ledenvergadering in maart werden twee noties vastgesteld die stap voor stap 
beschreven hoe de programma’s en de kandidatenlijsten voor de Staten- en Waterschaps-
verkiezingen 2014 tot stand dienden te komen.  
 
In juni stelde werden twee lijstadviescommissies door de ledenvergadering benoemd. Voor de 
Statenlijst bestond de commissie uit Henk Leenders (voorzitter), Annemiek Jetten, Nellie de Bont, 
Frank Wolf, Ellen van der Wal en Eric Lameijn. Zij spraken met 29 kandidaten. De commissie voor 
de waterschapslijst bestond uit Nico Oskam (voorzitter), Marjan de Koster en Jan van Seters. Zij 
voerden gesprekken met 9 kandidaten. 
 
De verkiezingsprogramma’s werden in november vastgesteld. Op de ledenvergadering in december 
werden de kandidatenlijsten conform de adviezen van lijstadviescommissie en bestuur vastgesteld. 
 
 
Verder: 

 De PvdA Zeeland betreurde het overlijden, op 10 april, van Statenlid Eric Hageman. Frank 
van Oorschot volgde Eric op. 

 Het initiatief om te komen tot een intervisieoverleg van Zeeuwse gemeenteraadsleden werd 
financieel ondersteund. 

 In januari werd voor het laatst overlegd tussen de afdelingen in de Oosterschelderegio. In 
december sloegen gewest en de afdeling Kapelle de handen ineen om te onderzoeken hoe 
de kleine afdelingen op de Bevelanden gerevitaliseerd kunnen worden. Hierbij wordt 
nagegaan welke vormen van samenwerking nodig en nuttig zijn. 

 In februari werd een scholingsavond gehouden waar raadsfracties onder leiding van ervaren 
oud-wethouders van gedachten wisselden over de te volgen strategie bij onderhandelingen 
tot vorming van een college van B&W. 

 Het Gewestelijk bestuur vergaderde acht keer. De vergaderingen werden regelmatig 
bijgewoond door de voorzitter (of plaatsvervanger) van de Statenfractie, die van de 
Waterschapsfractie en van de JS Zeeland. 

 Op de gewestelijke ledenvergaderingen in juni en oktober waren respectievelijk de PvdA 
senatoren Marleen Bart en Ruud Koole aanwezig om te vertellen over hun werk in de eerste 
Kamer. 

 De Zeeuwse PvdA vierde 1 mei met een bijeenkomst in Vlissingen, waar met de directeur 
van de Wiardi Beckman Stichting Monica Sie werd gesproken over de participatie- 
maatschappij. 

 Onder redactie van Maarten Rossen en Wiert Omta verscheen Zeeuws Rood, het digitale 
ledenblad één keer.  

 Aty Harwijne, Henk Leunk (tot de zomer) en Willem Sanderse (na de zomer) woonden de 
vergadering van de Statenfractie bij.  

 In juni voerden Aty Harwijne en Henk Leunk evaluatiegesprekken met de leden van de 
Statenfractie. Aty Harwijne en Addie Cleven voerde in dezelfde periode een 
evaluatiegesprek met de waterschapsfractie. 

 Aty Harwijne vertegenwoordigde het gewest op het landelijk congres.  

 Addy Cleven vertegenwoordigde het gewest bij de Verenigingsraad en Aty Harwijne bij het 
informeel overleg van de gewestvoorzitters.  



 Tweemaal werd een overleg gevoerd tussen gewest en de afdelingsvoorzitters. Doel van dit 
overleg is de onderlinge afstemming van activiteiten, overleg over verenigingszaken en de 
uitwisseling van ideeën en ervaringen met betrekking tot afdelingsactiviteiten, met name op 
het punt van ledenwerving en ledenbehoud. 


