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Middelburg, 14 juni 2014 
 
Beste partijgenoten, 
 
Het gewestelijk bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de gewestelijke ledenvergadering op zaterdag 28 
juni 2014 van 09:30 tot ongeveer 11:30 uur in hotel Terminus aan het Stationplein1 te Goes. Hieronder treft u 
de agenda aan.  
 

Agenda  
 
1. Opening en vaststelling agenda  

 
2. Mededelingen van het gewestelijk bestuur  
 
3. Vaststelling verslag ledenvergadering 22 maart2014 

 
4. Benoeming kandidaatstellingscommissie voor de lijst voor de Provinciale  

Statenverkiezingen 2015 
Op de gewestelijke ledenvergadering van 22 maart jl. is besloten een kandidaatstellingcommissie te 
benoemen met de opdracht een advies uit te brengen aan het gewestelijk bestuur voor de 
ontwerpkandidatenlijst. Gewestelijke bestuur en de commissie zullen op 13 december 2014 de 
ontwerplijst voorleggen aan de gewestelijke ledenvergadering, die de definitieve lijst vaststelt. De 
precieze opdracht voor de commissie staat te lezen in het document ‘De weg naar de Provinciale 
Statenverkiezingen 2015’. Voorgesteld wordt te benoemen: 

 Henk Leenders, voorzitter 
 Nellie de Bont, lid 
 Annemiek Jetten, lid 
 Joris Weemaes, lid 
 Frank Wolff, lid 

 
5. Benoeming kandidaatstellingscommissie voor de lijst voor de waterschapsverkiezingen 2015 

Op de gewestelijke ledenvergadering van 22 maart jl. is besloten een kandidaatstellingcommissie te 
benoemen met de opdracht een advies uit te brengen aan het gewestelijk bestuur voor de 
ontwerpkandidatenlijst. Gewestelijke bestuur en de commissie zullen op 13 december 2014 de 
ontwerplijst voorleggen aan de gewestelijke ledenvergadering, die de definitieve lijst vaststelt. De 
precieze opdracht voor de commissie staat te lezen in het document ‘De weg naar de 
Waterschapsverkiezingen 2015’. Voorgesteld wordt te benoemen: 

 Nico Oskam, voorzitter 
 Marjan de Koster, lid 
 Jan van Seters, lid 

 
6. Benoeming lid gewestelijk bestuur. 

Het voorstel is om Ralph van Hertum tot maart 2016 te benoemen tot lid van het gewestelijk bestuur.  
 
7. Actuele zaken 

Mondelinge verslagen over actuele ontwikkelingen uit de Statenfractie en de waterschapsfractie. Ook 
Tweede Kamerlid Albert de Vries doet verslag. 
 

8. Maarleen Barth, voorzitter van de Eerste Kamerfractie 
Zij houdt een korte inleiding over haar werk in de Eerste Kamer, waarbij wordt ingegaan op de bijzondere 
situatie die is ontstaan doordat de  coalitie partijen geen meerderheid hebben in de senaat. Veel 
regeringsvoorstellen worden in voor de PvdA gunstige zin aan gepast. Hoe kan de PvdA daar de vruchten 
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van plukken, in plaats van de meewerkende oppositiepartijen? Daarna gelegenheid tot het stellen van 
vragen en het voeren van discussie. 

 
9. Rondvraag en sluiting  
 

 

Notulen gewestelijke ledenvergadering  op zaterdag 22 maart 2014 in hotel 
Terminus te Goes 
 
Aanwezig: Zie presentielijsten  
 
Afgemeld: Frans de Bruyn, Wim ter Hoor, Frits de Kaart, Jan Kettelerij, Marjan de Koster, Saskia Szarafinski, 
Hubert Uitterhoeve en Paul Weemaes.  
 
Verslag: Christa Stufkens 
 
1. Opening en vaststelling agenda  
Aty Harwijne opent de vergadering en heet iedereen welkom. Aty en Annebeth informeren de leden over de 
zeer ernstige ziekte van Eric Hageman. De leden zijn geschokt door deze mededeling. In de Statenfractie zal 
Ron de Kort Eric vervangen in de commissies. Vaststelling agenda: Toevoegen Centraal Lokaal Bestuur (CLB).  
 
2. Mededelingen van het gewestelijk bestuur 
Ernst Radius stopt met zijn werk als Zeeuwse vertegenwoordiger van het CLB. Aty Harwijne bedankt Ernst voor 
zijn inzet en overhandigt hem bloemen. Als opvolger van Ernst wordt voorgedragen Annemiek Jetten. 
Annemiek is burgemeester van Sluis. Zij stelt zich voor aan de leden. Zij zal - waar mogelijk - de 
ledenvergaderingen bezoeken om verslag uit te brengen vanuit het CLB. Aty merkt op dat het goed zou zijn als 
er een klankbordgroep wordt gevormd rondom de vertegenwoordiger van het CLB. De kandidatuur van 
Annemiek wordt gesteund.  
 
3. Verslagen ter vaststelling  
De notulen van de ledenvergadering van 23 november 2013 worden geaccordeerd, onder dankzegging aan de 
notulist.  
 
4. Jaarverslag en jaarrekening van het gewest Zeeland 2013  
Het jaarverslag gewest Zeeland 2013 wordt met unanieme instemming vastgesteld, onder dankzegging aan 
Henk Leunk. De jaarrekening gewest Zeeland 2013 wordt eveneens met unanieme instemming vastgesteld, 
onder dankzegging aan Addy Cleven. De kascommissie, bestaande uit Paul Weemaes en Willem Sanderse, 
heeft de jaarrekening in orde bevonden en de vergadering verleent aansluitend het bestuur decharge. De 
kascommissie zal in 2014 bestaan uit Paul Weemaes en Ron de Kort, aldus wordt door de vergadering 
besloten.  
 
5. Samenstelling gewestelijk bestuur 
Willem Sanderse wordt voorgedragen als lid van het gewestelijk bestuur. Willem heeft een beknopte CV 
aangeleverd. De vergadering gaat unaniem akkoord met deze voordracht. Het voorstel van het bestuur is om 
Aty Harwijne en Addy Cleven voor de duur van 1 jaar voor te dragen voor herverkiezing en Henk Leunk en 
Wiilem Sanderse voor de duur van 2 jaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering gaat 
unaniem akkoord met dit voorstel.  
 
6. Draaiboek voorbereiding Provinciale Statenverkiezingen 2015  
De stemkaarten zijn uitgedeeld.  
• Deelname aan de verkiezingen in Zeeland. De vergadering gaat unaniem akkoord.  
• Procedure voor het opstellen van het verkiezingsprogramma. Voorstel is een 
verkiezingsprogrammacommissie in het leven te roepen met als voorzitter Anton van Haperen. Verder is het 
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voorstel om Maarten Rossen en Wouter van Zandbrink in deze commissie te benoemen. De vergadering gaat 
hiermee akkoord.  
• Procedure voor de opstelling van de kandidatenlijst. Voorstel is geen ledenraadpleging te houden over het 
lijsttrekkerschap. De motivering hierbij is het voorkomen van kampen in de partij. Heb vertrouwen in de 
kandidaatstellingscommissie. De vergadering gaat akkoord.  
De lijsttrekker is de politiek leider van de fractie, maar hoeft niet de beoogd gedeputeerde te zijn. De keuze 
voor de kandidaat-gedeputeerde komt later, maar wel voor de verkiezingen.  
Een kandidaatstellingscommissie zal het gewestelijk bestuur adviseren over de lijst, die vervolgens aan de 
ledenvergadering wordt voorgelegd. De lijsttrekker is de politiek leider en de beoogde gedeputeerde zal 
worden genoemd. De vergadering gaat akkoord.  
Het voorstel is Henk Leenders te benaderen als voorzitter van de kandidaatstellingscommissie. Henk is een 
man met veel ervaring. Gekeken wordt nog naar de overige leden van de kandidaatstellingscommissie. De 
vergadering gaat akkoord met het instellen van deze commissie.  
• Dubbelmandaat (zie de notitie): het standpunt hierover blijft ongewijzigd van toepassing.  
• Campagne: Voorstel om Piet Hamelink als campagnecoördinator en voorzitter te benoemen. De vergadering 
gaat akkoord.  
• Het fractieprofiel wordt conform het voorstel vastgesteld.  
 
7. Draaiboek voorbereiding Waterschapverkiezingen 2015  
• Deelname aan de verkiezingen in Zeeland. De vergadering gaat unaniem akkoord.  
• Procedure voor het opstellen van het verkiezingsprogramma. Wilma krijgt de opdracht tot het schrijven van 
een verkiezingsprogramma. De vergadering gaat akkoord.  
• Een kandidaatstellingscommissie zal het gewestelijk bestuur adviseren over de lijst, die vervolgens aan de 
ledenvergadering wordt voorgelegd.  
• Zittingstermijn: maximaal 3 termijnen.  
• Het fractieprofiel wordt conform het voorstel vastgesteld.  
• Kandidaatstellingscommissie: Nico Oskam wordt voorgesteld als voorzitter; er worden nog 2 leden 
aangezocht voor deze commissie.  
• De campagne gaat gelijk op met die van de Statenverkiezingen en zij dienen bovendien op elkaar afgestemd 
te zijn.  
 
8. Afdeling van het jaar  
Henk Leunk meldt dat Kapelle de afdeling van het jaar 2013 is geworden. Hij motiveert deze keuze: Het is een 
kleine afdeling, met in 2013 34 leden, maar met nu in 2014 15 nieuwe leden, dankzij Wilma Flipse en Ralph van 
Hertum. De afdeling weet ook nieuwe mensen bij de afdeling te betrekken en de afdeling beter zichtbaar te 
laten worden. Dat is een voorbeeld voor Zeeland. De hele afdeling Kapelle heeft er keihard voor gewerkt; Cees 
van Ruiten weet mensen in Kapelle te verbinden, dus ook alle eer voor Cees. De afdeling krijgt een oorkonde, 
bloemen en een bedrag van € 50 om een rondje te geven op de volgende ledenvergadering.  
 
9. Evaluatie Gemeenteraadsverkiezingen  
Ralph van Hertum feliciteert de afdelingen die hun gemeenteraadsleden hebben weten te behouden. Hij 
ervaart dat de mensen strijdbaar zijn, ook degenen die verloren hebben. Het is zaak positief te blijven, ook na 
deze nederlaag.  
Ben de Reu vindt dat de partij stug door moet gaan maar wel een goede analyse dient te maken van deze 
verkiezingsnederlaag. Ben maakt al een begin met de analyse door te stellen dat de lokale partijen hun kiezers 
totaal anders benaderen. Ze stellen mensen aan die zelf zorgen voor veel kiezers. Ben stelt: kijk goed naar 
nieuwe kandidaten of ze in staat zijn kiezers te trekken. Houdt het hoofd koel, maar breng de boodschap op 
een andere en betere manier.  
Piet Hamelink merkt op dat op Noord-Beveland de PvdA de kleinste partij is. Hij vindt dat het lidmaatschap van 
de partij er niet alleen is voor het dorp, maar ook voor het land en Europa; daar gaat namelijk de 
sociaaldemocratie over. Het gaat erover waar je bij wilt horen.  
Albert de Vries complimenteert iedereen voor de inzet. De inzet was zeer groot en daarom is het resultaat zeer 
frustrerend. Het vertrouwen van de kiezers is aangetast, concludeerde de fractie in de Tweede Kamer. Het 
beeld dat bij de kiezers blijft hangen, gaat over de zorg, de huren etc. Albert heeft vertrouwen in het beleid 
zoals dit nu gestalte krijgt. Het is een beleid van vooruitgang en blijven bouwen aan de samenleving. Je moet 
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niet blijven hangen in het verleden zoals de PVV en de SP. Wel moet het profiel van de PvdA beter voor het 
voetlicht gebracht en de partij zal hierover met de VVD afspraken moeten maken. Op lokaal niveau adviseert 
hij om mensen te zoeken die kwaliteit kunnen toevoegen.  
Wouter van Zandbrink is het eens met de analyse van Albert de Vries, met name dat je op lokaal niveau goede 
bestuurders moet zoeken die iets toevoegen. Tijdens het canvassen viel op dat mensen heel tevreden zijn. Een 
evaluatie dient dus wel plaats te vinden. Goes doet dit al en in juni worden de resultaten hiervan verwacht. 
Deze resultaten worden meegegeven aan de kandidaatstellingscommissie.  
Wiert Omta stelt 1. De crisis van 2008 is onze crisis geworden en van het kabinet. Wij krijgen de rekening 
gepresenteerd. Iedere keer moest Wiert uitleggen tijdens de campagne dat de beeldvorming onjuist is. Wij als 
PvdA veroorzaakten de crisis niet; 2. De ellende die mensen in hun privéleven meemaken, kunnen wij niet 
wegnemen; en 3. Naar de campagne moet kritisch gekeken worden. Dus: Hoe moet het anders en 
dynamischer.  
Jo Korstanje vindt dat de verkiezingsuitslag In Veere niet dramatisch was. Hij vraagt zich wel af hoe we de 
mensen aanspreken die tot onze groep behoren en wie die mensen zijn. De PvdA is er voor de mensen die het 
land dag in dag uit draaiende houden. Wij hebben een goed verhaal, maar laat dit ook terecht komen bij de 
juiste man.  
Dick van Gelswijk constateert dat we de vakbeweging zijn kwijtgeraakt en adviseert ervoor te zorgen die terug 
te krijgen.  
Bob van Schuylenburch adviseert in de komende 4 jaar in de Gemeenteraad ons geluid goed te laten horen. 
Actief zoeken naar mensen voor de fractie die plaatselijke bekendheid hebben. Zichtbaar zijn en verbinden.  
Amanda van Hertum adviseert te proberen jongeren meer aan te spreken via social media en aansprekende 
personen op de lijst te zetten.  
Addy Cleven viel het op tijdens het bezoek aan de Tweede Kamer dat er zo hard en met zo veel passie gewerkt 
wordt. In de media zie je alleen maar sarcasme en cynisme. Momenteel is er in de partij een gebrek aan 
bestuurskracht, wat het belang van goed scouten en een goede organisatie onderstreept.  
Maarten Rossen beveelt aan de PvdA-boodschap op een eenvoudige manier te verkondigen.  
Henk Leunk merkt op dat de Zin in Zeelanddag van juni a.s. er één zou worden van ontspanning, na twee 
verkiezingen. Waarschijnlijk wordt het nu een dag van reflectie en poging de neergaande lijn om te buigen. Er 
liggen veel vragen: bijvoorbeeld wie is onze achterban? Wie zijn onze vertegenwoordigers? Laten we er 
allemaal over nadenken en dit tot onderwerp maken voor de dag Zin in Zeeland.  
Aty Harwijne memoreert dat er bij het aantreden van Addy en Aty in het Gewestelijk bestuur geen eenheid 
was in het gewest Zeeland. We kunnen er trots op zijn dat dit nu wel het geval is en dat biedt mensen de kans 
om mee te doen. Henk Leunk zal, wat Europa betreft, bij het verslag voorstellen rondsturen over de campagne 
voor Europa.  
Piet Hamelink informeert of afdelingen bestellingen in Amsterdam willen doen voor gratis campagnemateriaal, 
zodat Piet dat kan ophalen in Amsterdam.  
Ria Blaakman wijst op de kandidatuur van Frank van Oorschot voor het Europees Parlement en vraagt hem te 
steunen.  
 
10. Verslag Statenfractie  
Annebeth Eversz stelt dat de verkiezingen nog nadreunen, met name ook in Vlissingen, waar het sociale beleid 
is afgebroken, en niet door de PvdA. De partij kon weinig doen vanuit de oppositie maar krijgt wel de rekening 
gepresenteerd. Annebeth is bang voor een tweedeling en dan met name tussen hoger en lager opgeleiden. 
Hier ligt een enorme opdracht voor de Statenverkiezingen. Het jaarverslag 2013 van de Statenfractie wordt 
door de vergadering geaccordeerd. De fractie in de Staten heeft een zware periode achter de rug, met name 
vanwege de bezuinigingen en de winstwaarschuwing van Delta. Gelukkig hebben de Staten een evenwichtig 
pakket overeind weten te houden en zij hopen dat het met Delta wat beter zal gaan.  
 
11. Actuele zaken uit de waterschapfractie  
Het jaarverslag 2013 van de Waterschapfractie wordt door de vergadering geaccordeerd.  
Wilma Brouwer vertelt dat ze trots is op het kwijtscheldingsbeleid. Wilma wordt gevraagd goed te 
communiceren dat dit tot stand is gekomen dankzij de PvdA. Dit soort zaken blijft hangen bij de mensen. Ria 
Blaakman vindt dat de Sabewa het de mensen wel moeilijk maakt om de kwijtschelding aan te vragen; het is 
een instantie die werkelijk alles van je moet weten. Wilma legt uit dat de Sabewa er in Terneuzen niet over 
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gaat. Terneuzen heeft zich namelijk niet aangesloten. Bij gemeenten die wel aangesloten zijn bij Sabewa 
verloopt een en ander eenvoudiger.  
 
12. Rondvraag en sluiting  
Anton van Haperen geeft aan dat er in april en mei gesprekken worden gevoerd over het 
verkiezingsprogramma voor de Statenverkiezingen en doet een oproep aan leden met belangstelling hiervoor 
zich te melden. Ralph van Hertum meldt dat n.a.v. de uitlatingen van de PVV zich een nieuw PvdA-lid heeft 
gemeld, omdat de PvdA er is voor alle mensen. Dat is een mooie afsluiting van de vergadering. De voorzitter 
sluit om 12:00 uur de vergadering en dankt de aanwezigen. 
 

 

De weg naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 (22 maart 2014 vastgesteld)  

 
Inleiding  
Op 18 maart 2015 worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. Het bestuur van het gewest 
Zeeland hecht aan een goede voorbereiding en het zorgvuldig zetten van stappen in het proces naar deze 
verkiezingen. Deze notitie is bedoeld als uitgangspunt hiervoor. Over de verschillende stappen in het proces 
dient de gewestelijke ledenvergadering als hoogste orgaan in het gewest uitspraak te doen. Met oog hierop is 
aan de afdelingsbesturen gevraagd hun afgevaardigden naar de gewestelijke ledenvergadering en hun 
vervangers opnieuw te (her) benoemen. Bij de besluitvorming in de gewestelijke ledenvergadering zal straks 
de hand worden gehouden aan het aantal stemgerechtigden dat een afdeling heeft. Alleen gewestelijke 
afgevaardigden of hun plaatsvervangers hebben stemrecht.  
 
Voorgesteld besluit:  
Deel te nemen aan de verkiezingen voor provinciale staten op 18 maart 2015  
 
De weg naar de Statenverkiezingen kent de volgende stappen welke in deze notitie zijn beschreven.  
1. Vaststellen door de gewestelijke ledenvergadering van de procedurenotitie  

2. Het actief oppakken van het scouten en scholen van mogelijke kandidaten  

3. Het starten van de voorbereidingen van het verkiezingsprogramma  

4. Het voeren van voortgangsgesprekken met de huidige Statenfractie  

5. Het formuleren van uitgangspunten voor de kandidaatstelling  

6. Het instellen van een kandidaatstellingscommissie met de opdracht een advies uit te brengen aan het 
gewestelijk bestuur voor een kandidatenlijst  

7. Het openstellen van de kandidaatstelling  

8. Het aanstellen van een gewestelijk campagnecoördinator en het instellen van een campagnecommissie  
 
Per hoofdstuk zijn de nemen besluiten apart aangegeven.  
 
1. Scouting, scholing en begeleiding  
In de vergadering van 23 november 2013 heeft de gewestelijke ledenvergadering ingestemd met een separate 
scoutingnotitie. Er is een gewestelijke scoutingcommissie actief. Hierin hebben op dit moment zitting: Dick van 
den Bout en Frank Wolff. Vanuit het gewestelijk bestuur is Aty Harwijne contactpersoon voor deze commissie. 
 
 2. Verkiezingsprogramma  
Doel en opzet:  
Er moet een helder en aansprekend programma komen, waarin de sociaaldemocratische beginselen en de 
politieke koers van de PvdA duidelijk herkenbaar zijn. Het programma moet bondig geformuleerd zijn met per 
onderdeel duidelijke kernboodschappen (ter gedachtebepaling max. 8-10 pagina’s A4). Het moet in ieder geval 
bruikbaar zijn voor:  
- Politieke profilering tijdens de verkiezingscampagne van 2015  
- Als vertrekpunt en piketpaal voor de nieuwe fractie, met name ook bij de vorming van een nieuw college van 
Gedeputeerde Staten (GS).  
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Aanpak:  
Het programma wordt vastgesteld door de gewestelijke ledenvergadering van 13 september 2014. Een 
concept zal worden geschreven door een kleine schrijversgroep. Opdrachtgever is het gewestelijk bestuur. De 
schrijversgroep laat zich voeden door een groep van inhoudelijk deskundigen (bijv. portefeuillehouders in 
provinciale staten en gemeenteraden en materiedeskundigen buiten de actieve politiek). Met deze 
deskundigen zullen bilateraal of in groepjes gesprekken worden gevoerd. Daarnaast zal een politiek-strategisch 
klankbord worden georganiseerd, dat de schrijversgroep ondersteunt waar het om de hoofdlijnen en de 
strategie van het nieuwe programma gaat. Dit klankbord zal gevraagd worden om een of enkele malen als 
collectief op een concept te reflecteren. Andere bronnen van input voor het te schrijven programma zijn het 
landelijk basisprogramma en de evaluatie van het programma 2011-2015.  
 
Tijdpad:  

 22 maart 2014: Vaststelling procedure en benoeming schrijversgroep  
 Maart en april 2014: consultatie deskundigen en schrijven van bouwstenen voor concept  
 Mei 2014: ontwerp van een eerste conceptprogramma  
 Eind mei/begin juni: consultatie van het politiek-strategisch klankbord  
 Eind juni: definitief conceptprogramma in ontwerp gereed.  
 Juli/augustus: mogelijkheid tot indienen van amendementen door de afdelingen  
 13 september: behandeling en vaststelling in de gewestelijke ledenvergadering  

 
Bemensing:  
Schrijversgroep: Anton van Haperen (voorzitter), Maarten Rossen (secretaris) en Wouter van Zandbrink.  
Te consulteren deskundigen: nader te bepalen door de schrijversgroep. Politiek-strategisch klankbord: nader 
te bepalen door de schrijversgroep.  
 
Voorgestelde besluiten:  
a. Instemmen met de werkwijze om te komen tot een concept verkiezingsprogramma  
b. Benoemen Anton van Haperen tot voorzitter van de schrijversgroep, Maarten van Rossen tot secretaris en 
Wouter van Zandbrink tot lid  
 
3. Voortgangsgesprekken huidige fractie  
De voortgangsgesprekken beogen de Statenfractie binnen het gewest goed te positioneren, de samenwerking 
in de partij te bevorderen en bieden het gewestelijk bestuur de mogelijkheid waar gewenst/nodig de 
Statenfractie te ondersteunen middels scholing en coaching. Het gewestelijk bestuur verwacht met het 
voortgangsgesprek inzicht te krijgen in het persoonlijk functioneren van een statenfractielid, alsmede in het 
functioneren van de fractie in zijn totaal. In het laatste jaar voor de verkiezingen zal het voortgangsgesprek een 
meer beoordelend karakter krijgen, resulterend in een advies aan de kandidaatstellingscommissie, indien een 
Statenlid een nieuwe periode ambieert. Het advies zal met de betrokken kandidaat worden besproken 
alvorens dit aan de kandidaatstellingscommissie wordt uitgebracht. Deze gesprekken zullen in de maanden 
juli/augustus 2014 worden gevoerd door de voorzitter en secretaris van het gewestelijke bestuur.  
De gewestelijke ledenvergadering van 10 april 2010 is akkoord gegaan met deze werkwijze.  
 
4. Uitgangspunten kandidaatstelling  
 
a. Zittingstermijn  
In de aanloop naar de Statenverkiezingen 2011, om precies te zijn op 10 april 2010, heeft de gewestelijke 
ledenvergadering besloten de zittingsperiode voor leden van de Statenfractie en gedeputeerde op maximaal 
drie termijnen te stellen, ongeacht of deze periodes aaneensluitend vallen. Bij uitzondering kunnen er 
gegronde redenen kunnen zijn hiervan voor maximaal één extra periode van af te wijken, en wel:  

 Wanneer de continuïteit in de fractie ernstig in het geding is  

 Wanneer er onvoldoende gekwalificeerde kandidaten zijn voor verkiesbare plaatsen 

 Wanneer het continueren van deelnemen aan het College van GS vraagt om een zeer ervaren, goed 
ingewerkte kandidaat  

Mocht er een afwijking van het aantal periodes aangewezen zijn dan zal het gewestelijk bestuur dit bij de 
behandeling van de kandidatenlijst voorleggen aan de ledenvergadering.  
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b. Dubbel mandaat  
De gewestelijke ledenvergadering heeft in dezelfde vergadering op 10 april 2010 vastgesteld dat 
dubbelmandaten in principe niet zijn toegestaan. Een zittend wethouder, raadslid, waterschapslid of -
bestuurder of gewestelijk bestuurslid kunnen alleen kandidaat zijn voor de staten in het geval zij schriftelijk 
vooraf verklaren hun lidmaatschap van het College van B&W, de gemeenteraad of het gewestelijk bestuur per 
datum van hun verkiezing op te zullen geven.  
 
Redenen om tijdelijk een dubbelmandaat toe te staan:  

 Kandidatenlijsten voor gemeenteverkiezingen in kleine afdelingen kunnen onder druk staan. In het 
geval een lijst alleen tot stand kan komen door hier een actief lid van provinciale staten of 
waterschappen op te plaatsen kan een dubbelmandaat worden toegestaan. De periode van het 
dubbelmandaat zal per geval worden bekeken. Het gewestelijk bestuur legt hierover verantwoording 
af aan de gewestelijke ledenvergadering.  

 Zittende Statenleden kunnen tijdens de zittingsperiode hun ambitie verleggen naar deelname aan een 
ander bestuursorgaan zoals de gemeenteraad, waterschap of Tweede Kamer.  

 
In geval het voor de continuïteit van de fractie van belang is kan een verkozen lid in een ander bestuursorgaan 
de zittingsperiode voor de staten afmaken. Dit besluit wordt genomen door het gewestelijk bestuur in nauw 
overleg met de fractie.  
 
c. Lijsttrekker  
Het gewestelijk bestuur stelt voor geen ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap te houden.  
Het bestuur stelt voor dat de lijsttrekker de politiek leider van de fractie is en daarbij niet per definitie beoogd 
GS kandidaat en dit als zodanig in het fractieprofiel te verwerken.  
 
Voorgestelde besluiten:  
1. Er wordt geen ledenraadpleging gehouden over het lijsttrekkerschap  

2. De lijsttrekker is de politiek leider van de fractie en niet per definitie beoogd GS-kandidaat 
 
d. Fractieprofiel  
Het gewestelijk bestuur stelt het volgende fractieprofiel voor:  
Kernwoorden in het fractieprofiel zijn:  

 Sociaaldemocratisch  

 Volksvertegenwoordigerschap  

 Communicatief  

 Tijd  
 Kwaliteit  

 Diversiteit  
 
Algemeen  
De provincie levert een belangrijke bijdrage aan het regionaal bestuur en de oplossing van maatschappelijke 
vraagstukken in de regio. Het is van groot belang dat daarbij ook de sociaal democratische beginselen 
doorklinken. De leden van de PvdA fractie leveren hieraan een bijdrage door het provinciaal bestuur kritisch te 
volgen en waar nodig en mogelijk nieuwe initiatieven te presenteren die in de provincie Zeeland van belang 
zijn. Zij werken voortdurend aan vergroting van het draagvlak voor de standpunten waar de PvdA binnen de 
provincie voor staat. De positie en taken van de provincie als ‘middenbestuur’ staan voortdurend ter discussie. 
Van de nieuwe fractie wordt verwacht dat zij een belangrijke bijdrage kan leveren in deze discussie. Dit vraagt 
om visie en lef. Nu Zeeland te maken krijgt met grote demografische veranderingen is een sterk 
middenbestuur een noodzaak.  
 
Van provinciale PvdA volksvertegenwoordigers wordt verwacht dat zij op een breed terrein contacten 
onderhouden met burgers, lokaal bestuur en organisaties en instellingen uit bedrijfsleven en maatschappelijk 
middenveld. De fractie kent de wensen, verwachtingen en knelpunten die in de samenleving leven. Dit vraagt 



Stukken gewestelijke ledenvergadering 28 juni 2014   
Partij van de Arbeid Zeeland    

 
 

Pagina 8 van 16 

om een initiatiefrijke, ondernemende en ‘open’ houding van de afzonderlijke fractieleden en de fractie als 
geheel. De fractie onderhoudt goede contacten met de partijachterban (leden, afdelingen en gewest), evenals 
met andere bestuurslagen in de partij (gemeente, rijk, Europa). Binnen de kaders van het duale stelsel is er een 
nauwe samenwerking tussen fractie en PvdA GS leden.  
 
Samenstelling van de fractie  
Bij voldoende aanbod van kwalitatief goede mensen gelden voor de samenstelling van de nieuwe fractie de 
volgende uitgangspunten:  

 De nieuwe fractie is een goede mix van ervaren leden, nieuwe talenten, generalisten en specialisten.  

 De leden kunnen goed en loyaal samenwerken in teamverband  

 De fractie kent een evenwichtige samenstelling qua verdeling van mannen en vrouwen en 
weerspiegelt de diversiteit en pluriformiteit van de Zeeuwse samenleving.  

 Bij de samenstelling van de lijst worden geen concessies gedaan aan kwaliteit. Alle kandidaten, van de 
eerste tot de laatste plaats, dienen te beschikken over de kwaliteit en vaardigheden die nodig zijn om 
de rol van volksvertegenwoordiger te kunnen vervullen.  

 Bij de samenstelling van de lijst wordt rekening gehouden met een geografische spreiding over de 
provincie.  

 
Wat vragen wij van de kandidaten  

 Is lid van de PvdA en heeft affiniteit met de sociaal democratische beweging en kennis van de sociaal 
democratische beginselen.  

 Onderschrijven van het verkiezingsprogramma voor de provinciale staten 2015-2019  

 Analytisch denkvermogen, het vermogen snel hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden  
 Een goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen en maatschappelijke en bestuurlijke 

processen  
 Het kunnen vertalen van maatschappelijke geluiden tot een politiek debat  
 In teamverband kunnen werken  
 Zich kunnen ontwikkelen tot een specialist op één of meer beleidsterreinen  
 Het vermogen standpunten schriftelijk als mondeling helder en kracht te verwoorden en het debat 

daarover aan te gaan, ook in de media  
 Het aangaan en onderhouden van maatschappelijke contacten  
 Het investeren van tijd in het onderhouden van contact met de achterban (leden, afdelingen, gewest)  
 Het investeren van tijd in contacten met de verschillende bestuurslagen binnen de PvdA  
 Het tonen van betrokkenheid bij de partij door het deelnemen in landelijke netwerken en deelname 

aan partijcongressen  
 
Fractievoorzitter  
Een fractievoorzitter moet - naast de kwaliteiten die gevraagd worden aan alle kandidaten - in staat zijn:  

 De fractie samen te smeden tot één team en waar nodig tegenstellingen te kunnen overbruggen.  

 Verantwoordelijkheid te dragen voor de politieke koers van de fractie  

 Te bevorderen dat leden van de fractie kunnen groeien in hun rol.  

 Bruggen te kunnen bouwen naar andere fracties  

 Goed kunnen samenwerken met de PvdA gedeputeerde  

 Goed kunnen samenwerken met het college van GS  
 
Hoewel een fractie in principe zelf een voorzitter kiest, stelt het gewestelijk bestuur voor dat bij de 
verkiezingen duidelijk is wie de beoogd fractievoorzitter is.  
 
Voorgesteld besluit:  
1. Het fractieprofiel vast te stellen conform bovenstaande  

2. Bij vaststelling van de kandidatenlijst is duidelijk wie de beoogd fractievoorzitter is.  
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Kandidaat gedeputeerden  
Een kandidaat gedeputeerde is een bestuurder met bij voorkeur ruime ervaring in het openbaar bestuur. De 
gedeputeerde is een netwerker, die bij voorkeur de weg en de mensen kent in Den Haag en Brussel, maar in 
ieder geval in staat is de weg daar snel te kennen en in samenwerking met collega GS-leden kansen voor 
Zeeland te creëren. De kandidaat is:  

 Toegankelijk voor alle inwoners van de provincie, iemand die luistert en een open houding heeft ten 
aanzien van uiteenlopende opvattingen  

 Iemand met een sterke betrokkenheid bij de Zeeuwse samenleving  

 Iemand met een duidelijke visie en een brede maatschappelijke oriëntatie  

 Iemand die binnen de gescheiden verantwoordelijkheden van het duale stelsel samenwerkt met de 
provinciale staten en de PvdA fractie in het bijzonder  

 Een teamspeler die binnen het College van GS in staat is de teamgeest te bevorderen  
 Heeft kwaliteiten om een boegbeeld van de PvdA Zeeland te zijn met gevoel voor bestuurlijke 

verhoudingen  
 
Hoewel in het duale stelsel de gedeputeerden geen onderdeel van Provinciale Staten meer vormen en 
derhalve niet als Statenlid gekozen hoeven te worden, stelt het gewestelijk bestuur dat de kandidaat-
gedeputeerden in beginsel op de lijst van de te verkiezen Statenleden worden opgenomen. Er zijn namelijk 
altijd kandidaten die zich interesseren voor de functie van Gedeputeerde maar die ook bereid zijn om als 
Statenlid te functioneren. Mocht een kandidaat gedeputeerde niet bereid zijn om als Statenlid te functioneren 
dan kan dat ook, maar deze kandidaat zal dan niet op een verkiesbare plaats op de lijst worden gezet. Dit 
impliceert dat de lijsttrekker niet automatisch de beoogd gedeputeerde hoeft te zijn.  
 
Voorgesteld besluit:  
1. Het profiel voor een kandidaat gedeputeerde vast te stellen.  

2. Voor de verkiezingen is duidelijk is wie de kandidaat gedeputeerde(n) voor de PvdA is/zijn.  
 
Randvoorwaarden  
Kandidaten dienen de gedragscode van de PvdA te onderschrijven. Van de Statenleden en gedeputeerde van 
de PvdA wordt een afdracht aan het gewest, de fractiekas en aan het Centrum Lokaal Bestuur verwacht, 
conform het daaromtrent vastgestelde beleid.  
 
5. Kandidaatstellingscommissie  
Voorgesteld wordt een kandidaatstellingscommissie te benoemen bestaande uit minimaal 5 en maximaal 7 
leden met de opdracht een advies uit te brengen over de kandidatenlijst aan het gewestelijke bestuur. 
Benoeming zal plaatsvinden in de gewestelijke ledenvergadering van 28 juni 2014. Voorgesteld wordt met de 
beoogd voorzitter van de commissie de overige samenstelling van de commissie te bespreken.  Vanuit het 
gewestelijk bestuur zal één persoon in de commissie zitting nemen. Voor de samenstelling van de commissie 
kan gedacht worden aan:  

 Iemand met ruime bestuurlijke ervaring van buiten Zeeland  

 Iemand met ruime bestuurlijke ervaring binnen provincie, gewest en met goede kennis van de 
Zeeuwse situatie.  

 Een lid met ervaring binnen HRM  

 Een lid vanuit de kersverse gemeenteraden  

 Oud GS-lid en/of oud-wethouder  
 
De opdracht aan de kandidaatstellingscommissie luidt:  

 Samen met de scoutingcommissie actief kandidaten te scouten  
 Met alle kandidaten in de periode 22 september tot en met 27 november 2014 een gesprek aan te 

gaan, waarbij het fractieprofiel leidend is.  
 Een met goede argumenten onderbouwde ontwerp kandidatenlijst aan het gewestelijk bestuur te 

presenteren en met hen te bespreken.  
 Een met goede argumenten onderbouwde voordracht te doen voor een kandidaat gedeputeerde.  
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 Samen met het gewestelijk bestuur de ontwerp kandidatenlijst te presenteren en verdedigen op de 
gewestelijke ledenvergadering van 13 december 2014.  

 
Voorgesteld besluit:  
1. Een kandidaatstellingscommissie samen te stellen met de opdracht advies uit te brengen aan het 
gewestelijk bestuur over de kandidatenlijst conform bovengenoemde werkwijze  

2. Het gewestelijk bestuur opdracht te geven de commissie in overleg met de beoogd voorzitter samen te 
stellen en de samenstelling ter besluitvorming voor te leggen aan de gewestelijke ledenvergadering van 28 
juni 2014  

3. Op 13 december 2014 een gewestelijke ledenvergadering te houden waar de kandidatenlijst wordt 
gepresenteerd en vastgesteld 
 
6. Kandidaatstelling  
Het gewestelijk bestuur draagt zorg voor een tijdige openstelling van de kandidaatstelling voor Statenleden en 
gedeputeerde. Uitgaande van het vanuit het landelijk partijbureau verstrekte tijdschema zal uiterlijk 22 juni 
2014 de oproep tot kandidaatstelling aan alle leden binnen het gewest worden gedaan, digitaal en voor 
degenen waarvan geen e-mailadres bekend is per post. De kandidaatstelling sluit 15 september 2014.  
 
7. Campagne  
Voor de campagne voor de Statenverkiezingen 2015 zal een campagnecommissie worden geformeerd en een 
campagnecoördinator benoemd welke wordt geïnstalleerd in de gewestelijke ledenvergadering van 13 
september 2014. Het bestuur stelt voor Piet Hamelink tot campagnecoördinator voor de Statenverkiezingen 
van 2015 te benoemen. In de commissie hebben in ieder geval zitting de lijsttrekker, een vertegenwoordiger 
vanuit het bestuur, een lid met ervaring op gebied van PR/communicatie en de fractiemedewerker. Van alle 
kandidaten wordt een actieve opstelling tijdens de campagne verwacht.  
 
Voorgesteld besluit:  
Piet Hamelink te benoemen tot campagnecoördinator voor de Statenverkiezingen van 2015 en tot voorzitter 
van de campagnecommissie 
 

 

De beoogde leden voor de lijstadviescommissie Provinciale Staten 2015 
 
Henk Leenders 
Ik ben Henk Leenders, woon in Breda en ben fractievoorzitter voor de PvdA in Provinciale Staten van Noord-
Brabant. Na een carrière in de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven, ben ik van 1998 tot 2013 
directeur geweest van AreaConsult bv, een bureau voor organisatie- en beleidsontwikkeling voor de 
gezondheidszorg. Een van de activiteiten was het werven en selecteren van (tijdelijke) bestuurders, managers 
en staffunctionarissen. 
  In 2006 werd ik lid van de gemeenteraad voor Breda voor de PvdA. In 2011 van Provinciale Staten van 
Noord-Brabant, vanaf april 2013 als fractievoorzitter. In 2013 ben ik bijna 4 maanden lid geweest van de 
Tweede Kamer, ter vervanging van een Kamerlid met zwangerschapsverlof.  

In 2010 was ik lid van de kandidaatstellingscommissie voor het selecteren van kandidaten voor 
Provinciale Staten van zeeland.  
 
Nellie de Bont 
Mijn naam is Nellie de Bont. Ik ben van september 2001 tot maart 2014 lid van de gemeenteraad van 
Middelburg geweest. Daar in was ik lid van de commissie maatschappelijke zaken met o.a. In de portefeuille; 
sociale zaken, onderwijs, sport en jongeren. 

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was ik lid van de kandidaatstellingscommissie in 
Middelburg. Daarnaast ben ik lid van het ombudsteam PvdA Walcheren en zal ik in september het bestuur van 
de afdeling Middelburg gaan versterken. 

Ik ben getrouwd en wij hebben twee dochters en een zoon en drie kleinkinderen. 
Ik bij werkzaam als officemanager in een tandartspraktijk en thuis in mijn eigen pedicuresalon. 
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Annemiek Jetten 
Mijn naam is Annemiek Jetten, sinds 1 juli 2013 burgemeester van de mooie gemeente Sluis. 

Daarvoor werkzaam in het publieke domein als adviseur, directeur, manager en als Officier van 
Justitie.  

Voor de partij heb ik activiteiten binnen de afdeling Breda verricht waaronder tweemaal de 
kandidaatstellingscommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen.  

Belangrijk vind ik het sociale karakter van de PvdA in alle geledingen meer zichtbaar te krijgen.  
 
Joris Weemaes 
Mijn naam is Joris Weemaes en ik ben 22 jaar oud. Momenteel ben ik bezig met het afronden van mijn studie 
Bouwkunde op het HBO in Tilburg. Waarna ik hopelijk begin juli in het bezit kan zijn van mijn diploma en de 
beroepspraktijk kan betreden. Ik woonachtig in Hulst.  

Sinds maart 2014 ben ik raadslid van de gemeente Hulst. Tot op heden heb ik geen ervaring als lid van 
een kandidaatstellingscommissie. Daarentegen weet ik wel wat campagnevoeren is. 
 
Frank Wolff 
Frank Wolff, 59 jaar en woonachtig in Zierikzee. Altijd al PvdA gestemd, pas lid sinds 2002, als stem tegen 
Fortuyn. Begonnen als bestuurslid binnen de afdeling Zaanstad (tot 2013). Daar ook campagne coördinator 
geweest voor de TK verkiezingen 2012. Vanaf 2006 ook in de rol van trainer voor de PvdA (intervisie voor 
raadsleden, faciliteren van lokale fracties) en sinds 2010 ook in de rol van scout. 

Onlangs voorzitter geweest van de kandidaatstellingscommissie NIssewaard (Spijkenisse en Bernisse): 
19 november a.s. zullen daar de GR plaatsvinden. 

Sinds 1980 werkzaam in het brede werkveld van HRM in uiteenlopende organisaties in verschillende 
functies en rollen op zowel uitvoerend als leidinggevend niveau. In loondienst en als zelfstandig ondernemer. 

Thans als adviseur werkzaam bij Human Resource Consultancy te Heinkenszand. De laatste jaren heb 
ik me vooral verder ontwikkeld in het begeleiden van organisatieopstellingen en ook familieopstellingen. 
 

 

De weg naar de waterschapsverkiezingen in 2015 (22 maart 2014 vastgesteld) 
 
Inleiding  
Op 18 maart 2015 worden de verkiezingen voor de waterschappen gehouden.  
Het bestuur van het gewest Zeeland hecht aan een goede voorbereiding en het zorgvuldig zetten van stappen 
in het proces naar deze verkiezingen. Deze notitie is bedoeld als een eerste aanzet hiervoor.  
 
Voorgesteld besluit:  
Deel te nemen aan de verkiezingen voor de waterschappen op 18 maart 2015  
 
Omtrent de verschillende stappen in het proces dient de gewestelijke ledenvergadering als hoogste orgaan in 
het gewest uitspraak te doen. Met oog hierop is aan de afdelingsbesturen gevraagd hun afgevaardigden naar 
de gewestelijke ledenvergadering en hun vervangers opnieuw te (her) benoemen. Bij de besluitvorming in de 
gewestelijk ledenvergadering zal straks de hand worden gehouden aan het aantal stemgerechtigden dat een 
afdeling heeft. Alleen gewestelijke afgevaardigden of hun plaatsvervangers hebben stemrecht. De weg naar de 
waterschapsverkiezingen kent de volgende stappen:  
1. Vaststellen door de gewestelijke ledenvergadering van de procedurenotitie  

2. Het actief oppakken van het scouten en scholen van mogelijke kandidaten  

3. Het starten van de voorbereidingen van het verkiezingsprogramma  

4. Het voeren van voortgangsgesprekken met de huidige fractie  

5. Het formuleren van uitgangspunten voor de kandidaatstelling  

6. Het instellen van een kandidaatstellingscommissie  

7. Het openstellen van de kandidaatstelling  

8. Het aanstellen van een campagnecoördinator en het instellen van een campagnecommissie  
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1. Scouting, scholing en begeleiding  
In de vergadering van 23 november 2013 heeft de gewestelijke ledenvergadering ingestemd met een separate 
scoutingnotitie. Er is een gewestelijke scoutingcommissie actief. Hierin hebben op dit moment zitting: Dick van 
den Bout en Frank Wolff. Vanuit het gewestelijk bestuur is Aty Harwijne contactpersoon voor deze commissie. 
De weg naar de verkiezingen van het waterschap in 2015 4  
 
2. Verkiezingsprogramma  
Doel en opzet:  
Er moet een helder en aansprekend programma komen, waarin de sociaaldemocratische beginselen en de 
politieke koers van de PvdA duidelijk herkenbaar zijn. Het programma moet bondig geformuleerd zijn en 
bruikbaar zijn voor:  
- Politieke profilering tijdens de verkiezingscampagne van 2015.  
- Als vertrekpunt en piketpaal voor de nieuwe fractie, met name ook bij de vorming van een nieuw 
waterschapsbestuur als deelname daaraan op grond van de verkiezingsuitslag aan de orde is.  

 
Aanpak:  
Het programma wordt vastgesteld door de gewestelijke ledenvergadering. Een concept wordt geschreven 
door de huidige waterschapsfractie. Opdrachtgever is het gewestelijk bestuur. Het landelijk watermanifest van 
de PvdA is een van de uitgangspunten. Wilma Brouwer is als fractievoorzitter verantwoordelijk voor de 
totstandkoming van het programma. Maarten Rossen kan vanuit zijn functies als medewerker van de 
Statenfractie, volger van de waterschapsfractie en secretaris van de werkgroep verkiezingsprogramma voor de 
Staten zorgen voor de verbindingen tussen beide programma’s.  
 
Tijdpad:  

 22 maart 2014: Vaststelling procedure en opdrachtverlening aan de huidige fractie.  
 Eind juni: definitief conceptprogramma in ontwerp gereed.  
 Juli/augustus: mogelijkheid tot indienen van amendementen door de afdelingen.  
 13 september 2014: behandeling en vaststelling in de gewestelijke ledenvergadering.  

 
Voorgesteld besluit:  
Opdracht geven aan Wilma Brouwer en de fractie een concept verkiezingsprogramma op te stellen 
uitgaande van bovengenoemde aanpak 
 
3. Voortgangsgesprekken huidige fractie  
De voortgangsgesprekken beogen de waterschapsfractie binnen het gewest goed te positioneren, de 
samenwerking in de partij te bevorderen en bieden het gewestelijk bestuur de mogelijkheid waar 
gewenst/nodig de fractie te ondersteunen middels scholing en coaching. Het gewestelijk bestuur verwacht 
met het voortgangsgesprek inzicht te krijgen in het persoonlijk functioneren van een fractielid, alsmede in het 
functioneren van de fractie in zijn totaal. In het laatste jaar voor de verkiezingen zal het voortgangsgesprek een 
meer beoordelend karakter krijgen, resulterend in een advies aan de kandidaatstellingscommissie, indien een 
fractielid een nieuwe periode ambieert. Het advies zal met de betrokken kandidaat worden besproken 
alvorens dit aan de kandidaatstellingscommissie wordt uitgebracht. Deze gesprekken zullen in de juli/augustus 
2014 worden gevoerd door de voorzitter en penningmeester van het gewestelijke bestuur. De gewestelijke 
ledenvergadering van 10 april 2010 is akkoord gegaan met deze werkwijze.  
 
4. Uitgangspunten kandidaatstelling  
 
a. Zittingstermijn  
In de aanloop naar de Statenverkiezingen 2011 heeft de gewestelijke ledenvergadering besloten de 
zittingsperiode voor leden van de Statenfractie en gedeputeerde op maximaal drie termijnen te stellen, 
ongeacht of deze periodes aaneensluitend vallen. Voorstel is dit eveneens te besluiten voor de 
waterschapsfractie. Bij uitzondering kunnen er gegronde redenen kunnen zijn hiervan voor maximaal één 
extra periode van af te wijken, en wel:  

 Wanneer de continuïteit in de fractie ernstig in het geding is.  

 Wanneer er onvoldoende gekwalificeerde kandidaten zijn voor verkiesbare plaatsen.  
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 Wanneer het continueren van deelnemen aan het dagelijks bestuur vraagt om een zeer ervaren, goed 
ingewerkte kandidaat.  

 
Mocht er een afwijking van het aantal periodes aangewezen zijn dan zal het gewestelijk bestuur dit bij de 
behandeling van de kandidatenlijst voorleggen aan de ledenvergadering.  
 
Voorgesteld besluit:  
Voor leden van de waterschapsfractie, alsmede voor leden van het dagelijks bestuur van het waterschap de 
zittingsperiode op maximaal drie termijnen te stellen.  
 
b. Dubbel mandaat  
De gewestelijke ledenvergadering heeft op 10 april 2010 vastgesteld dat dubbelmandaten in principe niet zijn 
toegestaan. Een zittend wethouder, raadslid, Statenlid of -bestuurder of gewestelijk bestuurslid kunnen alleen 
kandidaat zijn voor het waterschap in het geval zij schriftelijk vooraf verklaren hun lidmaatschap van het 
college van B&W, de gemeenteraad, de Statenfractie of het gewestelijk bestuur per datum van hun verkiezing 
op te zullen geven.  
 
Redenen om tijdelijk een dubbelmandaat toe te staan:  

 Kandidatenlijsten voor gemeenteverkiezingen in kleine afdelingen kunnen onder druk staan. In het 
geval een lijst alleen tot stand kan komen door hier een actief lid binnen het bestuur van het 
waterschap op te plaatsen kan een dubbelmandaat worden toegestaan. De periode van het 
dubbelmandaat zal per geval worden bekeken. Het gewestelijk bestuur legt hierover verantwoording 
af aan de gewestelijke ledenvergadering.  

 Zittende waterschapsleden kunnen tijdens de zittingsperiode hun ambitie verleggen naar deelname 
aan een ander bestuursorgaan zoals de gemeenteraad, staten of Tweede Kamer.  

 
In geval het voor de continuïteit van de fractie van belang is kan een verkozen lid in een ander bestuursorgaan 
de zittingsperiode voor het waterschap afmaken. Dit besluit wordt genomen door het gewestelijk bestuur in 
nauw overleg met de fractie.  
 
c. Lijsttrekker  
Het gewestelijk bestuur stelt voor geen ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap te houden.  
Het bestuur stelt voor dat de lijsttrekker de politiek leider van de fractie is en tevens de kandidaat voor het 
dagelijks bestuur van het waterschap.  
 
Voorgestelde besluiten:  
1. Er wordt geen lijsttrekkerverkiezing gehouden  

2. De lijsttrekker is tevens de kandidaat voor het dagelijks bestuur van het waterschap  
 
d. Fractieprofiel  
Het Waterschap is een zogenaamde functionele democratie, dit heeft beperkingen tot gevolg met betrekking 
tot het te voeren beleid. Het Waterschap werkt nog volgens het monistisch stelsel, de dagelijks bestuurders 
zullen dus deel uit moeten (en blijven) maken van het Algemeen Bestuur. Deze aspecten hebben 
consequenties voor de profielschets van een PvdA-waterschapsbestuurder.  
 
Een PvdA waterschapsbestuurder voldoet aan de volgende punten:  
• Is lid van de PvdA (art. 2 lid 2 HHR) en weet de sociaaldemocratische beginselen uit te dragen.  
• Onderschrijft het landelijk Waterschapsmanifest van de PvdA en het daarvan afgeleide regionale 
waterschapsmanifest.  
• Toetst steeds of beslissingen/acties ook aan de sociaaldemocratische beginselen voldoen.  
• Is bereid om op gezette tijdstippen verantwoording af te leggen in gewesten/afdelingen van de PvdA.  
• Onderschrijft de interne bereidverklaring van de PvdA en ondertekent de interne integriteitcode.  
• Vertaalt (inter)nationaal waterbeleid naar de consequenties voor het waterschapsbeleid en kan dat 
uitleggen.  
• Investeert voldoende tijd in het bestuurslidmaatschap.  
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Een PvdA waterschapsbestuurder beschikt over de volgende competenties:  
• Is een teamspeler en kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.  
• Is aanspreekbaar op eigen functioneren en dat van de fractie.  
• Heeft gevoel voor de historische en traditionele achtergrond van het Waterschapsbestuur en weet daar op 
tactische en respectvolle wijze mee om te gaan.  
• Is in staat om de wettelijke waterschapstaken vanuit een duurzame en sociale invalshoek te beoordelen en 
daar burgers actief bij te betrekken.  
• Kan integraal denken en weet het waterbeleid te verbinden met natuurbeleid, ruimtelijke ordening en het 
milieubeleid.  
• Is in staat om langs de wegen der geleidelijkheid een eigen positie voor de PvdA in het waterschapsbeleid te 
verwerven.  
• Is initiatiefrijk en creatief en weet anderen binnen en buiten de partij te mobiliseren.  
• Beschikt over een netwerk in het werkgebied of is bereid dat op te bouwen.  
• Heeft affiniteit met de waterschapstaken.  
• Kennis van en ervaring met het waterschapsbeleid is gewenst.  
• Is in staat om met vertegenwoordigers van uiteenlopende belangengroeperingen binnen het waterschap op 
een constructieve wijze om te gaan.  
• Is in staat coalities te sluiten. Politieke ervaring is wenselijk.  
 
Een PvdA waterschapsbestuurder beschikt over de volgende vaardigheden:  
• Is in staat om open te communiceren, luisteren en overleggen met andere bestuursleden.  
• Stelt zich tactvol op, kan relativeren en incasseren.  
• Heeft een bindend vermogen.  
• Kan helder en overtuigend communiceren.  
• Is bereid om zijn/haar kennis te verbreden en te verdiepen.  
• Kan abstract en beleidsmatig denken, maar beschikt ook over praktisch inzicht.  
• De fractievoorzitter dient tevens te beschikken over coachende en sturende kwaliteiten.  
 
Samenstelling fractie  
De fractie kent een evenwichtige samenstelling qua verdeling van mannen en vrouwen en weerspiegelt de 
diversiteit en pluriformiteit van de Zeeuwse samenleving. Bij de samenstelling van de lijst wordt rekening 
gehouden met een geografische spreiding over de provincie.  Ten minste één kandidaat dient bereid en in 
staat te zijn een (parttime) functie als Dagelijks Bestuurder in te vullen. Hiervoor is ervaring met het 
waterschap en kennis van besturen een vereiste. is in staat om met vertegenwoordigers van uiteenlopende 
belangengroeperingen binnen het waterschap op een constructieve wijze om te gaan. Natuurlijk zal niet iedere 
kandidaat aan alle vereisten voldoen. Men moet er echter wel in overtuigende mate aan voldoen.  
 
Randvoorwaarden  
Kandidaten dienen de integriteitscode van de PvdA te onderschrijven. Van de waterschapsleden van de PvdA 
wordt een afdracht aan het gewest, de fractiekas en aan het Centrum Lokaal Bestuur verwacht, conform het 
daaromtrent vastgestelde beleid.  
 
Voorgesteld besluit:  
Het bovengenoemde fractieprofiel vast te stellen.  
 
5. Kandidaatstellingscommissie  
Voorgesteld wordt een kandidaatstellingscommissie te benoemen bestaande uit drie leden met de opdracht 
een advies uit te brengen over de kandidatenlijst aan het gewestelijk bestuur. Benoeming zal plaatsvinden in 
de gewestelijke ledenvergadering van 14 juni 2014. Voorgesteld wordt met de beoogd voorzitter van de 
commissie de overige samenstelling van de commissie te bespreken. Vanuit het gewestelijk bestuur zal één 
persoon in de commissie zitting nemen. De opdracht aan de kandidaatstellingscommissie luidt:  

 Met alle kandidaten in de periode 22 september tot en met 27 november 2014 een gesprek aan te 
gaan, waarbij het fractieprofiel leidend is.  
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 Een met goede argumenten onderbouwde ontwerp kandidatenlijst aan het gewestelijk bestuur te 
presenteren en met hen te bespreken.  

 Samen met het gewestelijk bestuur de ontwerp kandidatenlijst te presenteren en verdedigen op de 
gewestelijke ledenvergadering van 20 december 2014.  

 
Voorgesteld besluit:  
1. Een kandidaatstellingscommissie samen te stellen met de opdracht advies uit te brengen aan het 
gewestelijk bestuur over de kandidatenlijst conform bovengenoemde werkwijze  

2. Het gewestelijk bestuur opdracht te geven de commissie in overleg met de beoogd voorzitter samen te 
stellen en de samenstelling ter besluitvorming voor te leggen aan de gewestelijke ledenvergadering van 28 
juni 2014  

3. Op 13 december 2014 een gewestelijke ledenvergadering te houden waar de kandidatenlijst wordt 
gepresenteerd en vastgesteld.  
 
6. Kandidaatstelling  
Het gewestelijk bestuur draagt zorg voor een tijdige openstelling van de kandidaatstelling. Uitgaande van het 
vanuit het landelijk partijbureau verstrekte tijdschema zal uiterlijk 22 juni 2014 de oproep tot kandidaatstelling 
aan alle leden binnen het gewest worden gedaan, digitaal en voor degenen waarvan geen e-mailadres bekend 
is per post. De kandidaatstelling sluit 15 september 2014.  
 
7. Campagne  
Voor de campagne voor de waterschapsverkiezingen 2015 zal zo veel mogelijk worden aangesloten bij de 
campagne van de statenverkiezingen met ruimte voor het goed over het voetlicht brengen van het belang van 
het waterschap. Voorgesteld wordt één gezamenlijke campagnecommissie in te stellen onder voorzitterschap 
van provinciaal campagnecoördinator Piet Hamelink. Van alle kandidaten wordt een actieve opstelling tijdens 
de campagne verwacht. 
 
Voorgesteld besluit:  
Voor de campagne aan te sluiten bij de campagnecommissie Provinciale Statenverkiezingen onder 
voorzitterschap van Piet Hamelink  
 

 

De beoogde leden voor de lijstadviescommissie waterschap 2015 
 
Nico Oskam 
Nico Oskam, 66 jaar, woonachtig in Middelburg.  

Voorzitter afdeling Middelburg PvdA 1978-1986, raadslid voor de PvdA 1986-1997, lid van 
kandidaatstellingscommissie waterschapsverkiezingen in 2010. 

Voormalig medewerker provincie Zeeland op het gebied van waterbeheer (coördinator cluster 
Water).   
 
Marjan de Koster 
Marjan de Koster is in de jaren zeventig begonnen als bestuurslid en was later secretaris van de PvdA afdeling 
Reimerswaal. Ze was gemeenteraadslid in Reimerswaal van 1978-1995 en lid van Provinciale Staten van 1995-
2011. Was als lid van provinciale staten o.a. belast met verkeer en vervoer en bestuurlijke zaken. Het 
waterschap viel destijds als beleidsterrein onder beide commissies.  

Marjan was zowel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 als van 2014 lid van de PvdA 
kandidaatstellingscommissie voor de gemeenteraad in Tholen. Verder was ze de laatste voorzitter van het 
Zeeuws emancipatiebureau Zoé dat opgegaan is in Scoop.  

Ook was ze voorzitter van COS Zeeland tot aan de fusie met COS Brabant op 1 januari 2013. De 
nieuwe gefuseerde organisatie heet Switch en zetelt zowel in Goes als in Tilburg.  
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Jan van Seters 
Jan is 67 jaar oud en woont in Terneuzen. Ik werkte bij Dow waar ik vooral bezig was met milieuzaken. In 2006 
ging ik met pensioen en vanaf die tijd ben ik voorzitter van de Zeeuwse Milieufederatie. 

Ik ben ook lid van het bestuur van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk in Terneuzen en voorzitter van 
de Raad van Toezicht van het Bureau Jeugdzorg Zeeland. Daarnaast ben ik actief als vrijwilliger bij het 
verpleeghuis Ter Schorre, onderdeel van SVRZ, in Terneuzen. 

Van 2006 tot 2009 was ik lid van het DB van het voormalige waterschap Zeeuws-Vlaanderen, namens 
de werkgevers, na eerst nog een periode lid te zijn geweest van de AV van hetzelfde waterschap. 

In de aanloop naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen was ik lid van de lijstcommissie van de 
afdeling Terneuzen. 
 

 

Beoogd lid gewestelijk bestuur PvdA Zeeland 
 
Ralph van Hertum 
Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik ben 26 jaar en woon in 's-Heer Hendrikskinderen.  

Ik ben gevraagd lid te worden van het gewestelijk bestuur. Om een aantal redenen heb ik ja gezegd.  
De gemeenteraadsverkiezingen zijn helaas op een teleurstelling uitgelopen in vrijwel alle Zeeuwse 

PvdA afdelingen. Over vier jaar krijgen we de kans om terug te komen, maar daarvoor moeten we hard aan de 
slag. Daar wil ik graag bij helpen.   

Daarnaast wil ik een bijdrage leveren aan de ledenwerving en ledenbehoud in Zeeland. Zeeland is de 
enige provincie waar in 2013 het aantal leden is gestegen. Dit moet een structurele ontwikkeling worden.  

Bovendien vind ik het belangrijk dat jongere partijgenoten in het gewestelijk bestuur 
vertegenwoordigd zijn, want de politieke beslissingen in Zeeland hebben grote gevolgen voor alle soorten 
mensen. Ik wil die groepen ook vertegenwoordigen: jong en oud, arm en rijk, man en vrouw, blank en donker, 
Zeeuws-Vlaming en Tholenaar.  

Tot slot wil ik als gewestelijk bestuurslid dichtbij de leden staan, aanspreekbaar, bereikbaar en 
zichtbaar. 
 
 
 


