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Verslag gewestelijke ledenvergadering op 23 november 2013 in 
hotel ‘Terminus’ te Goes 

 
Aanwezig: Zie presentielijsten  
   
Afgemeld: Ruud Belt, Annebeth Evertz, Eric Hageman, Piet Hamelink, Jo Korstanje, Ron de Kort, Dieuwke Louwerink, 
Henk Soepenberg, Albert de Vries en Sjef van Wijnen 
 
Verslag: Christa Stufkens 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Aty Harwijne opent de vergadering, heet iedereen welkom en meldt dat na deze reguliere ledenvergadering de 
kandidaat-lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen zich ter plekke voor komen stellen. 
Vaststelling agenda: akkoord. 
Anton van Haperen vertegenwoordigt namens Annebeth Evertz de Statenfractie. 
         
2. Verslagen ter vaststelling 
De notulen van de ledenvergadering van 23 maart 2013 worden ongewijzigd geaccordeerd, onder dankzegging aan de 
notulist.  
 
3. Mededelingen van het gewestelijk bestuur 

1. Dinsdag 19 november hebben Zeeuwse PvdA-leden met de bus een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. 
Dit bezoek was een groot succes. Het initiatief ertoe is met enthousiasme ontvangen. Te overwegen valt 
vaker iets dergelijks te organiseren, bijv. om met een bus een PvdA-congres te bezoeken. De zaal is unaniem 
voor. 

2. Ter versterking van het gewestelijk bestuur vinden momenteel gesprekken plaats met twee kandidaten. 
Tijdens de voorjaarsvergadering wordt hierop teruggekomen. 

 
4. Vaststellen van het Werkplan 2014 
Aty Harwijne geeft een toelichting op het Werkplan 2014. Naast de vele aspecten die hierin aan de orde komen, is het 
bestuur erop gericht zo veel mogelijk de samenhang binnen het gewest te bevorderen. 
Met algemene stemmen wordt het Werkplan 2014 goedgekeurd. 
 
5. Vaststellen van de Begroting 2014 
Addy Cleven geeft een toelichting op de Begroting 2014. Het is een solide begroting. De bijdragen die begroot zijn, 
gaan - zoals het er nu naar uitziet - gerealiseerd worden. 
Cees van Ruiten vraagt waarom er wel geld opzij gezet wordt voor Europese en Tweede Kamerverkiezingen en niet 
voor de gemeenteraadsverkiezingen, met name voor de afdelingen van kleine gemeenten.  Aty geeft aan dat voor de 
campagne extra geld uit Amsterdam naar de afdelingen gaat. Verder is er het activiteitenfonds van het partijbureau 
dat gebruikt kan worden om campagneacties van de afdelingen financieel te ondersteunen. Bovendien zal Amsterdam 
de raadscampagne ondersteunen met TV- en radiospotjes.  
Henk Leunk merkt op dat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen er een Zelandusdebat zal plaatsvinden op 
3 februari 2014 over de decentralisatie van rijkszorgtaken (jeugdzorg, WMO, e.d.). Het thema ‘passend onderwijs’ valt 
hier ook onder, omdat dat onder jeugdzorg valt. 
Conny Miermans vraagt of er naast een algemene spot voor de gemeenteraadsverkiezingen ook een apart filmpje 
voor Zeeland komt. Hierin zou ‘de Zeeuw in Den Haag’ belicht kunnen worden. 
Bob van Schuylenburch merkt op dat vanuit Amsterdam de vraag komt om lokale thema’s op gemeenteniveau heel 
goed te belichten en te verwoorden, zodat er een verkiezingsthema van gemaakt kan worden. 
De Begroting 2014 wordt goedgekeurd en vastgesteld.    
 
6. Vaststellen van de Scoutingsnotitie 
De landelijke scoutingcommissie is opgeheven. De gewesten hebben deze taak overgenomen. 
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Twee mensen hebben zich bereid verklaard om naast Aty Harwijne in de scoutingcommissie zitting te nemen. Er wordt 
nog gezocht naar een  vierde lid. De voorkeur hierbij gaat uit naar een vrouw. In de voorjaarsvergadering van 2014 
wordt Scouting opnieuw geagendeerd. 
Cees van Ruiten mist in de notitie toekomstperspectief voor aspirantbestuursleden. De situatie is nu zo dat niet-
gekozen mensen jarenlang niet betrokken worden, waardoor zij zich niet verbonden voelen met de partij.  
Aty vraagt en krijgt mandaat van de vergadering om de zorg die Cees uit, te verwoorden in een aparte notitie. 
Aty geeft aan dat er nu wel duidelijkheid is over de maximale zittingsduur, namelijk 3 x 4 jaar. 
Maarten Rossen merkt op dat je mensen aan je moet binden. Daartoe heeft de Waterschapfractie 
aspirantfractieleden die niet gekozen zijn bij de verkiezingen een taak als burgerlid gegeven, waardoor ze voeling en 
binding houden met de fractie. 
Henk Leunk is bezig met een notitie over de partijcultuur: PvdA als een open, transparante partij, intern en extern, 
maar ook als een gezellige partij, een echte vereniging. 
De vergadering gaat akkoord met de Scoutingsnotitie. 
 
7. Mondelinge verslagen 
Voor de actuele zaken vanuit de Statenfractie voert Anton van Haperen namens Annebeth Evertz  het woord. Anton 
constateert dat het politieke seizoen goed op stoom komt. Er zijn veel moeilijke en heikele onderwerpen, zoals het 
schoonmaken van het terrein van Thermphos, wat geen taak is voor de provincie; Delta N.V., die onder druk staat; 
Jeugdzorg, die van algemeen belang is en waarvoor de provincie haar verantwoordelijkheid dient te nemen.  
De MBO-motie over de vervoerskaart voor 16-en 17-jarige scholieren, samen ingediend met de SP, is niet 
aangenomen door afwijzing van de coalitiepartners. 
In de komende week vindt de offerte plaats voor de aanbesteding van het openbaar vervoer 2015. 
Er is door de provincie een Plan Zeeland 2040 ontwikkeld met haar visie op lange termijn. De vraag is wat hiervan 
politiek en voor de burger de consequenties zijn. 
Er moeten Natuurakkoorden worden afgesloten en de provincie moet hierin veel gaan doen. 
Frits de Kaart voegt hieraan toe dat het Beleidsplan openbaar vervoer 2015 deze zomer is vastgesteld. Het is moeilijk 
om hierop invloed uit te oefenen, omdat elke keer wordt gesteld dat het uitvoerend beleid betreft. De concessies 
worden niet openbaar gemaakt. Het ontbreekt aan communicatie en duidelijkheid. 
Er volgt een discussie over Delta N.V. Wim ten Hoor vindt dat de werkgelegenheid bij Delta N.V. voorop moet staan. 
Anton stelt dat Delta N.V. inderdaad een belangrijke werkgever is in Zeeland, maar er vinden momenteel veel 
veranderingen en reorganisaties plaats. In Provinciale Staten is er volop discussie over Delta N.V. Kiezen we voor meer 
dividend of structurele werkgelegenheid? Volgens Cees van Ruiten staat dit haaks op de uitgangpunten die de Staten 
hebben geformuleerd voor Delta N.V. Op zich is dat legitiem, maar door deze stellingname zit er altijd een verlies aan 
werkgelegenheid in. 
Ben de Reu merkt op dat de klankbordgroep er ook een dubbel gevoel bij heeft, vanwege het dilemma ‘dividend en/of 
werkgelegenheid’. De provincie boekt het dividend niet structureel in. Anders ligt dit bij de gemeenten: sommige 
gemeenten boeken het dividend wel structureel in. De opdracht voor Delta N.V. moet zijn een andere strategie te 
gaan voeren. De energietak van Delta N.V. is verliesgevend, maar daarentegen telefoon, internet, TV, Evides en afval 
niet. Ook hangt de splitsingswet Delta N.V. nog altijd boven het hoofd. Bij een fusie kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan een fusie met Eneco. De Raad van Commissarissen vindt een fusie slecht voor de werkgelegenheid. Het blijft een 
zorg- en hoofdpijndossier. 
Cees ziet als alternatief Delta te verkopen aan een buitenlands bedrijf. Volgens Ben is het probleem hierbij de 
kerncentrale. Die wil niemand overnemen. 
 
Carolien Diepeveen vraagt aandacht voor de MBO-scholieren. Ook nadat de motie is afgewezen, ziet ze graag dat de 
PvdA-fractie dit onderwerp op de agenda houdt. Voor sommige MBO- scholieren zijn de reiskosten niet op te brengen; 
hierdoor schep je geen gelijke kansen voor iedereen. 
 
Vanuit de Waterschapfractie vertelt Wilma Brouwer dat tijdens de algemene beschouwingen de tarieven zijn 
vastgesteld. Deze zijn gunstig t.o.v. de landelijke tarieven. De tarieven worden slechts met 1 procent verhoogd. De 
verhoging zou oorspronkelijk groter geweest zijn, maar een belangrijk deel komt voort uit het aanspreken van de 
reserves. De PvdA heeft getracht  veranderingen in de tarieven aan te brengen, wat helaas niet gelukt is. Ongebouwd 
is minder gestegen t.o.v. ingezetenen. 
Er valt wel een klein succesje te melden bij de kwijtscheldingsverordening. Bij de kwijtschelding is de inkomenstoets 
verruimd. Kleine ondernemers kunnen hier gebruik van maken.  
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8. Rondvraag en sluiting 
Ralph van Hertum meldt dat voor wat de ledenwerving betreft, Kapelle, Reimerswaal  en Goes nog in de landelijke 
race zijn om de meeste nieuwe leden binnen te halen. Ook geeft Ralph aan dat hij samen met Frank van Oorschot als 
campagnestrategen voor de tweede maal bij de afdelingen langs zal komen voor adviezen e.d. met betrekking tot de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. 
Aandacht wordt nog gevraagd en mogelijk sponsoring voor Bob van Schuylenburch die meedoet aan de actie van 
Movember en zijn snor laat staan. 
 
De voorzitter  sluit om 11.00 uur de vergadering en wijst erop dat hierna het lijsttrekkersdebat zal plaatsvinden met de 
4 kandidaten van de PvdA voor de Europese verkiezingen. 
 
De volgende gewestelijke ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdag 22 maart 2014 in ‘Terminus’ te Goes.  
 
 


