
Zeer kort  verslag ALV PvdA afdeling Middelburh d.d. 20.10.2016 in ’t Palet. 

Aanwezig: 15 leden zie presentielijst. Afwezig m.k.: 3 gemeenteraadsleden. 

(1) Na de opening en het welkom door Eric Lameijn, die voor het eerst als voorzitter van de afdeling 

de ALV voorzit, worden de agenda voor vanavond en het zeer kort verslag van de ALV van 13/4/2016 

conform vastgesteld. 

(2) Bestuurlijke zaken: 

*Met de door penningmeester Nellie de Bont ingediende voorlopige begroting 2017 wordt inge-

stemd. Indien op grond van (thans nog onbekende) richtlijnen van het P.B. deze begroting aan-

passing behoeft, wordt het bestuur daartoe gemachtigd. Mochten de kosten voor verkiezingen hoger 

uitvallen dan begroot, dan kunnen die t.l.v. het aanwezige (geringe) vermogen gebracht worden. 

Met de raming voor de vernieuwing van de Rode Jet wordt van harte ingestemd. Eric roept op om de 

enquête daarover in te vullen en op te sturen. 

*Het korte werkplan 2017 wordt cf. vastgesteld  en nadrukkelijk onderschreven. Aanspreekpunt 

voor Zelandusdebatten zijn  het gewestelijk bestuur en koördinator Piet Hamelink. 

*De afdeling stemt in met de hoofdlijnen voor de opzet van de gemeenteraadsverkiezingen 2018  

(zie de uitnodiging )en machtigt het bestuur daarbinnen de noodzakelijke stappen te ondernemen. 

*De koördinatie van de verspreiding van de Rode Jet berust i.h.v. bij Jan Janse. Als verspreiders 

bieden zich spontaan aan Mehmet Kavsitli voor de Stromenwijk en Henk Soepenberg voor het 

Centrum. Dank aan beide heren! Gezocht wordt nog een verspreider voor de Griffioen. 

(3) Inhoudelijke discussie. 

Na een korte pauze volgt een intensieve discussie over de politieke situatie in Nederland en de 

benaderde positie daarbinnen van de PvdA. Het landelijke beeld wordt ingeleid door ons TK lid Albert 

de Vries, de lokale inzet wordt door onze wethouder Saskia Szarafinski belicht. 

Aan de orde komen met name de problemen in de zorg en op de sociale woningmarkt. Albert zet zich 

in voor het verzachten van de volledige afschaffing van belastingaftrek voor buitenonderhoud aan 

monumenten, wat op de instemming van onze afdeling uit monumentenstad M’burg kan rekenen. 

De zorgproblematiek van de familie van een aanwezig partijlid maakt extra duidelijk dat persoonlijke 

zorgbehoeftes nog te vaak moeizaam te realiseren zijn binnen de geldende regelgeving en dat 

aanpassingen daarvan naijlen op de directe zorgbehoeften. 

Saskia geeft aan dat ze binnen haar sociale portefeuille zoveel mogelijk concrete problemen van 

mensen praktisch probeert op te lossen. Maar dat regelgeving, Walcherse samenwerkingsafspraken 

en tekorten (m.n. op de Jeugdzorg) haar speelruimte helaas beperken. En sociale successen die ze 

weet te behalen kan ze vaak niet publiekelijk etaleren. Vanuit de vergadering wordt bepleit om zo’n 

sociaal succeslijstje toch maar systematisch bij te houden. 

Tot slot wordt aan de fractie om een actief fietsparkeerbeleid gevraagd en aanbevolen daartoe 

successen elders te bestuderen. Dringend wordt aanbevolen om de extra middelen van het Rijk voor 

de aanpak van armoede bij kinderen nadrukkelijk daarvoor te oormerken. 

(4) Met dank voor ieders bijdrage sluit de voorzitter even na 22.00 de bijeenkomst. 
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