
Jaarverslag 2016 PvdA gewest Zeeland 

 

Op 31 december 2016 bestond het Gewestelijk bestuur uit Bob van Schuylenburch (voorzitter), Henk 
Leunk (secretaris en interim penningmeester), Willem Sanderse (lid), Anouschka van Immerseel (lid), 
Wim ter Hoor (lid) en Wouter van Zandbrink (lid). Het bestuur werd ondersteund Christa Stufkens 
(notulist).  
                               
Ledenaantal 
 
In 2016 daalde het  aantal PvdA leden in Zeeland van 1073 naar 1019. Vanaf september is het 
ledental vrij stabiel. Net als in de vorige jaren is ontevredenheid met het landelijke beleid de 
voornaamste reden om op te zeggen. 
 
Ledenvergaderingen 
 
Er werden drie ledenvergaderingen gehouden. Op de jaarvergadering, die plaats vond op 2 april 
traden voorzitter Aty Harwijne en penningmeester Addie Cleven af. Beiden vervulden hun functies 
vanaf 2008. In 2008 verkeerde het gewest in zwaar weer. De besturen waar beiden deel vanuit 
maakten slaagden erin de zaak weer op de rails te krijgen. Ook werd op die vergadering afscheid 
genomen van de voorzitter van de waterschapsfractie, Wilma Brouwer en consulent Marja Versteeg. 
 
Op 1 oktober werd een extra ledenvergadering gehouden naar aanleiding van een Nieuwsuur 
uitzending waarin een geïnterviewd PvdA Statenlid betreurenswaardige uitspraken deed over de 
situatie in Turkije, zoals die ontstond na een poging tot staatsgreep. De Statenfractie stelde een dag 
later vast dat het betreffende Statenlid de sociaaldemocratische kernwaarden aangaande democratie, 
mensenrechten en rechtsstaat onderschrijft. Naar aanleiding van deze kwestie verlieten twee 
raadsleden uit Kapelle de raad en de PvdA. Op de vergadering werd o.a. geconcludeerd dat 
Statenfractie en bestuur sneller met de leden moeten communiceren over opzienbare kwesties en dat 
de fractie een mediatraining dient te volgen.  
 
Op 15 december vond de derde ledenvergadering plaats waarin het werkplan 2017 en de begroting 
2017 werden vastgesteld. 
 
Andere activiteiten 
 
Op 6 februari werd te Goes een extra gewestelijke vergadering gehouden over de “zorg in Zeeland”. 
Aanleiding was de voortgang van de werkzaamheden van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland. 
Die commissie was in het leven geroepen nadat zowel Zorgsaam in Terneuzen als het Admiraal de 
Ruyter Ziekenhuis op Walcheren in financiële problemen waren gekomen.  
 
Op 9 februari werd in Middelburg het twaalfde Zelandus debat gehouden met als onderwerp “de 
gemeente Zeeland”. Onder dit motto werd gediscussieerd over de bestuurlijke organisatie in Zeeland.  
Het debat werd bijgewoond door ongeveer 90 mensen. In april evalueerden de Zelandus redactie en 
het bestuur de 12 gevoerde debatten. Voornaamste conclusies: Zelandus heeft zich weten te 
ontwikkelen tot een instituut dat per debat 80 tot 100 mensen trekt. Doorgaans is de inbreng van 
bestuurders overheersend en is er te weinig inbreng van direct betrokkenen en van de mensen in de 
zaal.  
 
Op 8 maart werd de Internationale Vrouwendag georganiseerd ’t Spiegeltheater in Middelburg. Het 
behandelde thema was “Geweld ten vrouwen”.  
 
Op 1 mei vond de traditionele viering van de dag van de arbeid plaats in het Filmtheater Zierikzee. Na 
een stadswandeling werd geluisterd naar een lezing van Joyce Bommer over “Statushouders, 
nieuwkomers en werk”. Daarna testten de aanwezigen hun kennis over trivia middels een  pubquiz. 
 



Op 20 september werd in Goes de politieke ledenraad van 24 september voorbereid. “Turkije” en 
“kinderen in armoede” waren de besproken onderwerpen. 
 
Op 5 november werd het Zeeuwse voorcongres gehouden om het PvdA programma voor de 2de 
Kamerverkiezingen van maart 2017 tegen het licht te houden. De 30 deelnemers werden verdeeld 
over ronde tafels om in een groep van 5 of 6 mensen omtrent een specifiek onderwerp 
amendementen en moties te formuleren. De geformuleerde amendementen en moties werden 
daarna, met de van te voren ingediende moties en amendementen, plenair besproken en in stemming 
gebracht. De bijeenkomst was productief in die zin dat ongeveer 45 moties en amendementen werden 
doorgeleid naar het landelijke congres. In de oorspronkelijke opzet van de voorcongressen was het 
name de bedoeling om aan de ronde tafels leden met elkaar het programma te laten bediscussiëren. 
Door het grote aantal van te voren ingediende moties en amendementen dreigt die opzet in het nauw 
te komen. 
 
Verder: 
 

 Het Gewestelijk bestuur vergaderde tien keer. De vergaderingen werden regelmatig 
bijgewoond door vertegenwoordiger van de Statenfractie, van de Waterschapsfractie en van 
de JS Zeeland 

 In het kader van de revitalisering van de afdelingen in de Bevelanden werd een leergang 
lokale politiek opgezet. Deze leergang was ook toegankelijk voor mensen uit Tholen ne 
Schouwen-Duiveland. Het gewest ondersteunde de leergang financieel. 

 De leergang lokale politiek op Walcheren werd eveneens financieel ondersteund. 

 In februari voerden twee mensen uit het gewestelijk bestuur evaluatiegesprekken met de 
Statenleden en de gedeputeerde. 

 Wouter van Zandbrink en Bob van Schuylenburch woonden de vergaderingen van de 
Statenfractie bij. 

 Wouter van Zandbrink woonde de vergaderingen van de waterschapsfractie bij. 

 Bob van Schuylenburch vertegenwoordigd het gewest bij de verenigingsraad en bij het 
informele overleg van de gewestvoorzitters. 

 Eén maal kwamen gewestelijk bestuur en afdelingsvoorzitters bijeen voor het 
voorzittersoverleg. Doel van dit overleg is de uitwisseling van ideeën en ervaringen met 
betrekking tot afdelingsactiviteiten, de onderlinge afstemming van activiteiten, en overleg over 
verenigingszaken. 

 Scouting:  de scouting commissie heeft na het zoeken van kandidaat 2de Kamerleden                  
haar werkzaamheden voortgezet met de speurtocht naar potentiële gemeenteraadsleden en 
potentiële Statenleden.   


