
Jaarverslag 2015 PvdA Gewest Zeeland  
 
Op 31 december 2015 bestond het Gewestelijk bestuur uit Aty Harwijne (voorzitter), Addy Cleven 
(penningmeester), Henk Leunk (secretaris), Willem Sanderse (lid) en Anouschka van Immerseel 
(lid). Het bestuur werd ondersteund Christa Stufkens (notulist).  
 
 
Weer een moeilijk jaar: 
 
2015 Was voor de PvdA weer een lastig jaar. In 2014 gingen bij de  gemeenteraadsverkiezingen 
een fors aantal  gemeenteraadszetels verloren. Op 18 maart 2015 verloren we bij de verkiezingen 
voor de provinciale Staten drie van de zeven zetels. Desondanks bleef de PvdA deel uit maken van 
het college van Gedeputeerde Staten.  
 
Het enige lichtpuntje: in 2007 scoorde de PvdA in Zeeland een percentage dat gelijk was aan 0.8 
maal het landelijke PvdA percentage. Normaal was dat 0.9 maal de landelijke score. In 2015 was de 
Zeeuwse scoorde iets meer dan 0.9 maal de landelijke score. Deze score was iets hoger dan de 
2011 score. Feit is evenwel dat het kabinetsbeleid slecht valt bij de mensen die in Zeeland en 
daarbuiten in 2012 tijdens de 2de Kamerverkiezingen massaal op de PvdA stemden. Zij stemden nu 
een andere partij of bleven thuis. 
 
Gelijktijdig met de Provinciale Staten werd het bestuur van het waterschap Scheldestromen 
verkozen. Bij deze verkiezingen behield de PvdA haar 2 zetels. Het aantal PvdA stemmen was een 
kleine negenhonderd meer dan bij de Statenverkiezingen. 
 
Naderhand evalueerde het bestuur de voorbereiding voor de verkiezingen: de kandidaatstelling, de 
totstandkoming van het verkiezingsprogramma en het indienen van de lijst. De voornaamste 
bevindingen: 

- Het werken met een lijstadviescommissie heeft de voorkeur boven een onafhankelijke 
commissie. Enerzijds zorgt de commissie voor een frisse blik. Anderzijds heeft het bestuur 
de flexibiliteit kandidaten te zoeken wanneer dat nodig mocht zijn om aan het vastgestelde 
fractieprofiel te kunnen voldoen. 

- Om meer tijd te hebben de campagne goed voor te bereiden dient de gewestelijke 
ledenvergadering de kandidatenlijst uiterlijk 15 november vast te stellen. 

- Het heeft de voorkeur dat de provinciale verkiezingsprogramma voldoende diepgang hebben 
en worden gedragen door alle geledingen binnen het gewest. Daarom gaat het gewest 
onderzoeken of het mogelijk is in de periode 2016-2018 te doen aan “permanente 
programma ontwikkeling middels Zelandusdebatten, regiobijeenkomsten en 
ledenvergaderingen.  

De evaluatie van de verkiezingcampagne bevindt zich op dit moment in het stadium van afronding. 
Deze evaluatie zal op het eerst volgende voorzittersoverleg op de agenda staan. 
 
Gedurende het jaar daalde het ledenaantal van 1175 naar 1073. De voornaamste reden om op te 
zeggen: ontevredenheid over het landelijk beleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De activiteiten: 
 
Campagne verkiezingen PS en waterschap: 
Tijdens de campagne werden  50000 verkiezingsmagazines uitgedeeld, deels via canvasacties. De 
magazines hadden een gemengde inhoud: deels Zeeuws met het oog op de Staten en het 
waterschap, deels landelijk met het oog op de eerste Kamer.  Naast de magazines werden ook 
persoonlijke flyers van de kandidaten verspreid. Speciale aandacht werd besteed aan een 
campagne via de sociale media als Facebook en Twitter. Landelijke kopstukken werden ingezet bij 
werkbezoeken om media aandacht te generen. Deelgenomen werd aan verschillende debatten, 
zoals het lijsttrekkersdebat van Omroep Zeeland. Zoals hier boven vermeld: de evaluatie van de 
campagne bevindt zich in het stadium van afronding. 
 
Zelandus: 
De Zelandus-redactie organiseerde in januari en februari drie bijeenkomsten rond het thema krimp: 

 Onderwijs en krimp: samenwerking en schaalvergroting (Goes) 

 Stedelijke ontwikkeling als motor voor de regionale ontwikkeling (Middelburg) 

 Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling (Terneuzen) 
De opkomst bij de debatten was goed: 70 tot 100 mensen. Het publiek bestond vooral uit 
bestuurders en mensen die betrokken zijn bij het management van publieke instellingen. Over het 
algemeen is er weinig inbreng vanuit te zaal. Te vaak speelt de discussie zich af tussen moderator 
en de speciale genodigden (bestuurders, deskundigen). Een uitzondering was de bijeenkomst in 
Terneuzen. Daar begon men vanuit de zaal een aantal “niet geprogrammeerde” onderwerpen aan 
de orde te stellen (openbaar vervoer). De Zelandus-redactie bestond uit Loes Lievense, Piet de 
Nooijer, Maarten Rossen, Peter Brakman en Dick van Gelswijk. 
 
Scouting: 
Onder leiding van Kees Meijler zijn mensen uit de verschillende regio’s binnen Zeeland op zoek 
gegaan naar mensen die geschikt zijn voor het vervullen van politieke en bestuurlijke functies: van 
gemeenteraadslid tot Kamerlid. Allereerst zijn bij de afdelingsbesturen namen geïnventariseerd van 
potentiële kandidaten en deskundigen. Vervolgens is gesproken met alle afdelingen en met mensen 
uit de diverse geledingen binnen het gewest. Bij die gesprekken is aangegeven hoe het proces van 
de scouting moet gaan werken en zijn namen verzameld.  
 
Revitalisering van de afdelingen op de Bevelanden 
Verkennende besprekingen met de afdelingen Kapelle, Borsele, Goes, Noord-Beveland en 
Reimerswaal leidden tot een bijkomst met afdelingsbestuurders en andere leden uit de genoemde 
afdelingen op 3 oktober. De bijeenkomst resulteerde in de installatie van een initiatiefgroep die een 
gezamenlijke leergang politiek vorm geeft en gezamenlijke activiteiten organiseert. Bij de leergang 
worden ook Schouwen Duiveland en Tholen betrokken.  
 
Pilot voorcongres: 
Op 12 december volgde na de ledenvergadering een voorcongres. Over twee aan “van waarde” 
ontleende thema’s: werk en inkomen, en zorg en zeggenschap. Het betrof hier een in samenwerking 
met het partijbureau opgezette pilot in het kader van de vernieuwing van de ledendemocratie. De 
bedoeling is dat middels de voorcongressen leden meer invloed krijgen op de agenda van het 
congres door het indienen van moties en voorstellen. Geconcludeerd werd dat de ongeveer 50 
aanwezigen boeiende discussies hadden aangehoord, maar dat de inbreng van gewone leden, die 
middels het voorcongres bevorderd diende te worden, beperkt was. Zeker als gekeken wordt naar 
het aantal ingediende conceptmoties.  
 
 
 
 
 
 



Verder: 

 De PvdA Zeeland nam tijdens de ledenvergadering op 12 december afscheid van de 
voorzitter van de Statenfractie Annebeth Evertz. Anita Pijpelink is Annebeth opgevolgd. 

 Het intervisieoverleg van Zeeuwse gemeenteraadsleden werd financieel ondersteund. 

 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, en door een vertegenwoordiger van het 
partijbestuur. 

 Er waren vier gewestelijke ledenvergaderingen. Twee daarvan, eind juni waren gewijd aan 
het coalitieakkoord voor Gedeputeerde Staten. 

 De Zeeuwse PvdA vierde 1 mei met een bijeenkomst in ’s Arendskerke. Annebeth Evertz 
hield een lezing over het basisinkomen, die gevolgd werd door een levendige discussie. De 
avond werd besloten met een Pub quiz.  

 Het digitale ledenblad Zeeuws Rood werd opgeheven. In plaats daarvan ontvangen de leden 
eens per drie a vier weken een digitale ledenbrief van een Zeeuwse PvdA politicus. 

 Aty Harwijne en Willem Sanderse woonden de vergaderingen van de Statenfractie bij.  

 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. 


