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Gewest Zeeland 
Secretariaat:  H. Leunk, Waterfront 204, 4531 HZ Terneuzen 
 
 
 

NOTULEN  
 
Gewestelijke Ledenvergadering PvdA  
Hotel Terminus te Goes 
Zaterdag 21 maart 2015, 09.30 – 12.00 uur. 
 
Aanwezig:    Zie presentielijsten  
   
Afwezig met kennisgeving:   Frans de Bruijn, Jan van Iwaarden, Wouter Struijk, Conny Miermans, Tom 

van Aalst, Ton Besselink, Jan Lonink, Rob Simonse, Frank van Oorschot, Marion Lippens, Koos 
Weijdt, Jolanda Prins, Marga de Brouwer, Ron de Kort. 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

Aty Harwijne opent de vergadering en heet iedereen welkom. Aty staat stil bij de uitslag van de 
afgelopen Statenverkiezingen: we hadden allen gehoopt dat het mee zou vallen, maar helaas is 
bewaarheid wat wij vreesden. Deze uitslag is een historisch dieptepunt, maar vanaf nu kan het 
alleen maar beter gaan. 
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.  

 
2. Mededelingen Gewestelijk bestuur 

Henk Leunk noemt hen die met kennisgeving afwezig zijn. Er zijn geen andere mededelingen. 
         

3. Vaststelling verslag ledenvergadering d.d. 13 december 2014 
 Onder dankzegging aan de notulist wordt het verslag geaccordeerd.  
 
4. Jaarverslag en jaarrekening 2014 van het Gewest 

De kascommissie, bestaande uit Ron de Kort en Paul Weemaes, heeft de jaarrekening 2014 goed- 
gekeurd en stelt de ledenvergadering  voor het bestuur hiervoor te dechargeren, hetgeen 
gebeurt. Zowel de jaarrekening als het jaarverslag worden onder dankzegging conform 
vastgesteld. 
 

5. Samenstelling Gewestelijk bestuur 
Aty Harwijne stelt zich nog maximaal één jaar beschikbaar als voorzitter van het Gewestelijk 
bestuur. Dat vraagt een inspanning om binnen dit jaar een nieuwe voorzitter te zoeken. 
Addy Cleven stelt zich ook nog maximaal één jaar beschikbaar als penningmeester. Ook voor haar 
moet binnen een  jaar een opvolger gevonden worden. 
Ralph van Hertum verlaat het Gewestelijk bestuur in verband met zijn benoeming als Statenlid. 
Anouschka van Immerseel is beoogd opvolger van Ralph. Daarmee is tegelijkertijd voldaan aan de 
wens tot verjonging van het bestuur. Anouschka stelt zich voor: zij komt uit de Jonge Socialisten 
en heeft bijna haar studie politicologie in Gent afgerond. Ralph van Hertum ondersteunt de 
benoeming van Anouschka en spreekt positieve woorden over haar. Tenslotte bedankt Ralph het 
Gewestelijk bestuur voor de prettige samenwerking in de afgelopen periode. 
Anouschka wordt unaniem met applaus benoemd. Aty en Addy worden herkozen voor 1 jaar. 
Er wordt uitgesproken dat de scoutingscommissie aan de slag gaat voor opvolgers. 
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6. Actuele zaken uit de Statenfractie 

Het jaarverslag van de Statenfractie onder dankzegging en met applaus goedgekeurd. 
 
7. Actuele zaken uit de Waterschapfractie 

De actuele zaken uit de Waterschapfractie komen bij agendapunt 8 aan de orde. 
 
8. Actualiteit 

Felicitaties zijn er voor de gekozen Statenleden Ben de Reu, Annebeth Eversz, Anita Pijpelink en 
Ralph van Hertum. 
Helaas moet er afsc heid genomen worden van Piet Hamelink, Anton van Haperen, Frank van 
Oorschot, Bayram Erbisim, Frits de Kaart en Ron de Kort. 
De hoop wordt uitgesproken dat de coalitieonderhandelingen zo uitpakken dat Anton van 
Haperen alsnog kan terugkeren als Statenlid.  
Er is stevig en goed campagne gevoerd. Het verenigingsgevoel tijdens de campagne was heel 
duidelijk aanwezig. Belangrijk is dat er niet alleen nu maar dat er continu campagne gevoerd 
wordt, kijk maar naar Middelburg. Daar heeft dat zijn vruchten afgeworpen: de PvdA heeft hier 
relatief weinig verloren en is er de grootste partij gebleven. 
Ben de Reu: het is niet de eerste keer dat de PvdA zo’n tik krijgt tijdens de verkiezingen. Vier jaar 
geleden tijdens de Statenverkiezingen had de PvdA het voordeel dat zij niet in het kabinet zat en 
dat werkte toen in haar voordeel; nu de PvdA er wel inzit, is dat nadelig. Dit verlies is te wijten aan 
het kabinetsbeleid en aan de lage opkomst van de kiezers. Verwijzend naar de goede uitslag van 
de SGP gaar volgens Ben gaat de oude wijsheid nog steeds op: als de kameraden thuisblijven, 
winnen de mannenbroeders. 
De campagne was goed voor het groepsgevoel maar er moet over nagedacht worden welk type 
campagne de PvdA in Zeeland wil voeren en wat te doen met een permanente campagne.  
Het zeer professionele verkiezingsfilmpje van de PvdA (krimp, condooms en banen), speciaal voor 
deze campagne gemaakt, was een groot succes; het haalde zelfs de landelijke media. In cam-
pagnetijd is het noodzakelijk dat je de aandacht trekt en met dit filmpje is dat zeker gelukt. 
Hoe nu verder? 
Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar, is benoemd tot informateur. Hij denkt ongeveer 2 
weken nodig te zullen hebben. Hierna wordt - indien nodig - een formateur benoemd. De coalitie- 
besprekingen zullen namens de PvdA gevoerd worden door Annebeth en Ben. Het doel is deel-
name aan het college maar niet ten koste van alles. Er wordt door Annebeth en Ben gekeken wat 
de PvdA vanuit haar verkiezingsprogramma in een college kan uitvoeren maar na deze verkie-
zingsuitslag past haar een deemoedige opstelling. De inzet is een volwaardige plaats in het 
college.  
Peter van Nieuwenhuijzen vraagt waar de grens ligt voor deelname aan het college. Ben stelt dat 
het niet de bedoeling is dat de PvdA het  5de wiel aan de wagen wordt,  je moet het wel kunnen 
verantwoorden aan de kiezer. Hubert Uitterhoeve heeft er moeite mee dat wat je lokaal of 
provinciaal ook doet, dit alles toch overschaduwd wordt door landelijk beleid. Het past toch niet 
dat landelijke thema’s de Provinciale verkiezingen  overnemen. Hoe kun je dit ombuigen? Ben 
vraagt zich af of je dit wel kunt ombuigen. Wel kun je vraagtekens hebben bij de rol van de Eerste 
Kamer. De landelijke media hebben wel aandacht gehad voor de provincie maar niet voldoende. 
Bob van Schuylenburch miste een echt thema voor deze verkiezing. Ook kwam de verkiezing voor 
de PvdA te vroeg. We moeten weer vertrouwen gaan winnen. 
Wouter van Zandbrink: de landelijke media focussen op landelijke thema’s. Hoe krijg je dan 
provinciale thema’s goed voor het voetlicht? Er zat niet genoeg scherpte in, bij geen enkele partij. 
Zorg ervoor dat de regionale pers er meer aandacht aan gaat besteden.  Door middel van de 
Zelandusdebatten hebben wij zelf wel een goede bijdrage geleverd. 
Jan Oudesluijs vindt dat je op je qui-vive moet zijn in de onderhandelingen en goed op je eigen 
positie moet letten en niet te afwachtend moet zijn.  
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Peter Quataert vindt het een risico dat als je als grote verliezer in een college gaat zitten de kiezer 
je niet meer serieus neemt. Bovendien is Peter teleurgesteld in de landelijke leiding van de partij. 
Ben: alle pijlen worden nu gericht op Samsom. Hij vindt dat onterecht, je moet nu ook niet 
spreken van een leiderschapscrisis. Mensen zoals Dijsselbloem, Timmermans, Van Rijn, Aboutaleb 
en Van der Laan oogsten alle lof maar worden niet of onvoldoende gerelateerd aan de PvdA. 
Addy is van mening dat er een echte verandering moet plaatsvinden. Er moet voor gezorgd wor-
den dat de PvdA een leuke vereniging is, dan win je mensen terug en kun je je als PvdA goed 
zichtbaar maken. 
Bob pleit ook voor Samsom, want die heeft nu een zeer moeilijk verhaal te brengen. Over 5 jaar 
zullen we waarschijnlijk pas zien dat dit een goed beleid was. Wat de deemoedigheid van Ben 
betreft ziet Bob liever dat er ingezet wordt op werk. 
Tom Lievense merkt op dat naast het canvassen je de meeste stemmen werft bij clubjes (zoals de 
voetbalclub) en gezelligheidsverenigingen. 
Ria Blaakman vindt dat je zichtbaar moet blijven als partij en als bestuurders, maar doe dit wel in 
alle regio’s, dus ook in Zeeuws-Vlaanderen. Annebeth zegt dat er door de Zeeuws-Vlaamse kandi-
daten verschillende werkbezoeken zijn gebracht. Ben onderstreept dit. Hij heeft ook voortdurend 
gezegd: nodig me maar uit, dan kom ik voor allerlei uiteenlopende activiteiten. 
Ralph merkt op dat in heel de provincie de punten van zorg dezelfde zijn, zoals onderwijs, zorg, 
enz. en dat is niet regionaal bepaald. Het enige effect om kiezers terug te krijgen, is kiezers 
persoonlijk, individueel benaderen en behandelen. 
Wilma Brouwer meldt dat de PvdA in het waterschap haar 2 zetels heeft weten te behouden. Ze 
kreeg 15.033 stemmen en voor de Provincie 14.186. Dat is een mooi resultaat, wat overigens ook 
bereikt werd doordat er minder linkse partijen meededen voor het Waterschap. Voor het water-
schap zijn er slechts 23 zetels te verdelen. Er is voor de waterschapsverkiezingen een goede 
campagne gevoerd, samen met die voor de Provinciale Staten. Wilma bedankt een ieder hiervoor. 
Wiert Omta had er wat moeite mee als hem gevraagd werd waarom te stemmen op de PvdA voor 
het waterschap. Communiceer dat beter via de social media. Wat er bij het programma voor het 
waterschap wel uitsprong, is het meest ruime kwijtscheldingsbeleid. 
Aty bedankt Piet Hamelink als campagnecoördinator en alle kandidaten op de lijst. Ze bedankt 
Bob omdat de PvdA de beste op de sociale media was. Ze spreekt haar grote bewondering en 
dank uit voor Addy omdat die altijd goed op de centen past en de campagnekosten laag weet te 
houden zonder dat de kwaliteit van de posters en flyers eronder lijdt. 
Ze dankt ook Wouter en Albert voor hun diverse werkbezoeken, en de Jonge Socialisten met hun 
eigen acties. En tenslotte dankt ze Maarten, de spin in het web, die alles coördineert en goed in 
de gaten houdt. 

 
9. Afdeling van het jaar 

Henk Leunk deelt mee dat de afdeling van het jaar Vlissingen is geworden. Vlissingen is een zicht-
bare afdeling voor het publiek ondanks de grote wisseling van personen die zij binnen de afdeling 
gehad heeft. Ze betrekt nieuwe mensen bij allerlei activiteiten en heeft het zorgdossier erg goed 
behandeld. Er worden bloemen overhandigd aan Frances Oreel. 

 
9A.Uitreiking speld van verdienste 
 Egbert de Vries van het partijbureau wordt door Aty welkom geheten en hij krijgt meteen het  

woord. Egbert is namens Hans Spekman bij deze vergadering voor een bijzondere gelegenheid. 
Piet Hamelink krijgt namelijk de speld van verdienste  vanwege uitzonderlijke inzet voor de partij 
gedurende 40 jaar. Piet heeft de partij gediend in allerlei functies, o.a. 20 jaar gemeenteraadslid, 
als gewestelijk bestuurder en 12 jaar als Statenlid. 

 Piet heeft duidelijk bijgedragen aan een mooier en roder Zeeland. Ook achter de schermen was 
 en is Piet zeer actief, o.a. als campagnecoördinator waar hij ontzettend veel tijd ingestoken heeft. 
 Actief  is Piet ook voor de vakbond en het culturele leven op Noord-Beveland. Onder luid applaus
 krijgt Piet de Zilveren speld van verdienste opgespeld door Egbert. 
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 Piet bedankt een ieder die deze speld mogelijk heeft gemaakt. Hij is trots op de dingen die hij  
heeft mogen doen. De partij heeft hem veel geestelijke rijkdom gebracht. Piet vindt het nu tijd 
voor andere activiteiten buiten de PvdA, maar hij blijft wel de 1-meiviering organiseren. 

 
10. Rondvraag en sluiting 
  • Addy doet nog een oproep voor opvolging van haarzelf als penningmeester en voorts wijst ze 
   op het belang van professionele mensen zoals vormgever en fotograaf ten behoeve van de  
   campagne. 

• Piet meldt dat de 1-mei viering dit jaar in het dorpshuis te ’s Heer Arendskerke is. 
• Tom vraagt wie er nog campagneplaatjes heeft, hij spaart ze. 

 
  De voorzitter sluit om 12.00 uur de vergadering. 
 
 
Volgende ledenvergadering: zaterdag 27 juni 2015. 
 
 
Christa Stufkens, 
notulist 


