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Kort verslag Algemene Ledenvergadering PvdA afdeling Middelburg: 25.11.2013. 

Aanwezig: 51 stemgerechtigde leden, 3 belangstellenden en onafhankelijk dagvoorzitter Luuk Blom. 

Afwezig met kennisgeving: 4, waaronder Ellen de Bliek (lid kandidaatstellingcommissie)  

(1) Opening. 

Voorzitter Bob van Schuylenburch opent de vergadering, heet iedereen welkom en wijst op de drie 
nagekomen stukken bij de ingang van de zaal: de agenda met een nader voorstel  over  de  
kandidatenlijst, de ingediende amendementen op het conceptverkiezingsprogramma met 
bestuursadvies; het werkplan en de begroting 2014 en de conceptkandidatenlijst aangevuld met de 
motivatie per kandidaat.                                                                                                                      
Voorgesteld wordt om een vijftal lijstduwers alsnog aan de conceptkandidatenlijst toe te voegen.                                  
De vergadering stemt daarmee in.  Bij de namen van twee ervan is een foutje gemaakt, waardoor 
hier alsnog de correcte namen vermeld worden: Marijn Dieleman en Kris Reijnierse.  

(2) Verslag ALV 2.4.2013. 

De vergadering stelt het kort verslag conform vast. 

(3) Vaststelling werkplan en begroting 2014. 

Penningmeester Marleen de Voogd geeft aan dat werkplan en begroting nauw samenhangen. Ze 
benadrukt dat de afdeling Middelburg een actieve vereniging is (met nu rond de 210 leden) en dat 
ook wil blijven. De verschillende onderdelen (fractie, bestuur, campagneclub, werkgroepen, etc.) en 
partijorganen (gewest, op Walchers nivo, landelijk)werken nauw samen om het geheel van de PvdA 
te versterken. In Middelburg communiceren we actief: vanuit de fractie, met campagneactiviteiten, 
het ledenblad de Rode Jet, website en Facebook. Ze roept belangstellenden voor het bestuur of 
andere activiteiten op zich aan te melden. Het bestuur zoekt  specifiek een lid om de scouting goed 
vorm te geven en verdere bestuurskandidaten om weer een roulatiesysteem voor haar samenstelling 
in te kunnen voeren.  De begroting biedt de financiële ondersteuning van de voorgenomen  
activiteiten en heeft spaarzaamheid m.b.t. de uitgaven als uitgangspunt.                                                                             
Fieke Smitskamp stelt voor om toch een bedrag voor fondswerving t.b.v. de verkiezingen op te 
nemen. Marleen stemt daarmee in en stelt voor € 200,00 op te nemen. Als start voor de vulling 
daarvan zal ze in de pauze een collectebus plaatsen.                                                                                                           
De vergadering stemt in met het werkplan en de  op het onderdeel fondsenwerving  aangepaste  
begroting.                                                                                                                                                                                            
Aansluitend geeft campagnecoördinator David Walvis een korte toelichting op de campagne 
activiteiten.  Bij het regelmatig canvassen in buurten zal de nadruk liggen op het stimuleren van 
kiezers in wijken waar de PvdA goed vertegenwoordigd is, om ook echt te gaan stemmen. Dat levert 
het meeste rendement op. Hij roept op deel te nemen aan de volgende canvasactiviteit in de 
Stromenwijk (30/11, 11.00u). Fractievoorzitter Peter de Doelder wijst ook op de succesvolle 
marktcampagnes waarbij mensen gevraagd wordt hun keus m.b.t. belangrijke opgaven te  geven. 
Alle activiteiten worden aangekondigd en verslagen op de website  www.middelburg.pvda.nl  en op 
Facebook http://facebook.com/PvdAMiddelburg. 
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(4) Kascontrolecommissie. 

Nellie de Bont en Mehmet Kavsitli  voeren  de controle van de jaarrekening 2013 uit. 

(5) Mededelingen vanuit het bestuur. 

De vergadering stemt in met de benoeming  van Jan Janse tot secretaris van de afdeling. Voor de 
oproep om zich als kandidaat bestuurslid aan te melden: zie agendapunt 3.                                                                          
Bob draagt het voorzitterschap voor de agendapunten 6 & 7 over aan Luuk Blom, die als 
onafhankelijk  dagvoorzitter gevraagd is. 

(6) Vaststelling verkiezingsprogramma 2014-2018 

Luuk Blom geeft aan direct met de behandeling van de amendementen te starten waarbij de 
indieners het kort mogen toelichten, er gelegenheid is om daar korte vragen over te stellen en het  
bestuur haar advies kort mag toelichten.                                                                                                                                         
Amendement 1 van Kees Meijler over het leidend zijn van regionale afspraken over bedrijfsterreinen 
wordt door de vergadering aangenomen.                                                                                                                                     
Amendement 2 van Henk Licher over voorrang van fietsers en voetgangers in de binnenstad op 
autoverkeer leidt tot vragen over de relatie met snelheidsbeperkingen voor autoverkeer en 
infrastructurele maatregelen. Henk Licher geeft aan dat die zeker hun nut hebben, maar dat het in 
zijn voorstel  primair gaat om  het uitstralen dat de binnenstad de woonkamer van de stad is. 
Vervolgens stemt de vergadering in met het amendement met inbegrip van de door het bestuur 
voorgestelde  toevoeging.                                                                                                                                                               
Amendement 3 van het bestuur om de Vleeshal niet op voorhand van onderzoek naar 
ombuigingstaakstellingen uit te sluiten leidt tot discussie,deels van semantische, maar vooral van 
strategische aard. Ernst Radius waarschuwt voor de repercussies van het bestuursvoorstel  op de 
lopende fusiebespreking in de kunstsector en de positionering t.o.v. de kunstfabriek in Vlissingen.  
De vergadering verwerpt vervolgens bij meerderheid het voorstel zodat de tekst gehandhaafd blijft. 
Het amendement 4 van het bestuur om groepen die vies- en vuiligheid bestrijden actief te 
ondersteunen roept vragen op m.b.t. de reikwijdte (moet er ook niet tuinonderhoud aan toegevoegd 
worden) en de samenhang m.b.t. de gangbare wijkontwikkeling, waarna het bij meerderheid 
verworpen wordt. Vervolgens merkt Erik Bak nog op in het programma aandacht voor veiligheid in 
het algemeen en sociale veiligheid en drugsbeleid (a la Maastricht) gemist te hebben. Omdat er geen 
concreet amendement is verwijst de voorzitter het punt door voor aandacht van de fractie en 
campagne. M.b.t. de vraag van Henk Licher, waarom een aansprekend motto of naam voor het 
programma ontbreekt wordt afgesproken dat de campagnecommissie daar alsnog in voorziet.                                                         
De voorzitter stelt vast dat geen van de kandidaat raadsleden een voorbehoud bij onderdelen van 
het thans voorliggende verkiezingsprogramma gemaakt heet, zodat daar dus geen sprake van is. 
Vervolgens stelt de vergadering het verkiezingsprogramma, incl. de 2 aangenomen amendementen, 
bij acclamatie vast.                                                                                                                                                                       
Gewestelijk voorzitter Aty Harwijne verzoekt de aanwezigen in de pauze hun handtekening te zetten 
voor de indiening als kandidaat voor de PvdA lijst voor de a.s. Europese verkiezingen van Frank van 
Oorschot, wat al 48 van de benodigde 50 handtekeningen oplevert.  Vervolgens kwartiertje pauze. 
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(7) Vaststelling kandidatenlijst raadsverkiezingen 2014. 

De dagvoorzitter  Luuk Blom laat geen ruimte voor een algemene discussie en stelt direct de 
behandeling van de plaatsing aan de orde.  Indieners van tegenkandidaten moeten zich beperken tot 
verdediging van hun kandidaat en zich onthouden van een oordeel over de voorgedragen kandidaat.  
De voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, Henk van Bruggen moet zich beperken  tot 
ondersteuning  van de voorgedragen kandidaat en  mag zich niet uitlaten over mogelijke 
tegenkandidaten.                                                                                                                                                   
De vergadering kiest als stembureau Ralph van Hertum, Albert de Vries en Jan Janse (vz.).                                    
Vervolgens stemt de vergadering bij acclamatie in met Saskia Szarafinski op plaats 1 en daarmee als 
lijsttrekker; Peter de Doelder op plaats 2; Pim van Kampen op plaats 3; Mehmet Kavsitli op plaats 4.   
Voor plaats 5 wordt Niek Kaag als tegenkandidaat ingediend. Na de motiveringen van indiener , Anita 
Pijpeling  voor Niek Kaag en de vz. van de kandidaatstellingscommissie  Henk van Bruggen voor de 
voorgedragen kandidaat Jeroen Louws,  wordt er gestemd en de laatste verkozen.  Stemverhouding 8 
stemmen voor Niek Kaag en  43 voor Jeroen Louws. Voor plek 6 wordt  door Henk Soepenberg Marga 
de Brauwer als tegenkandidaat gesteld tegenover de voorgedragen kandidaat Tom van Aalst. Na 
pleidooien van diverse leden voor Marga de Brauwer, motiveert de Vz. van  de  
Kandidaatstellingscommissie  de plaats van Tom van Aalst , vervolgens wordt er gestemd en Marga 
de Brauwer verkozen.  Stemverhouding  27 voor Marga de Brauwer en 24 voor Tom van Aalst.  De 
rest van de voordracht, met nu op plaats 7 Tom van Aalst en 8 Niek Kaag, wordt conform bij 
acclamatie vastgesteld.  Daarmee staat de definitieve lijst vast.                                                                                                                                                                       
Lijsttrekker Saskia Szarafinski dankt voor het in haar en de andere kandidaten gestelde vertrouwen. 
Op basis van het goede programma en met de prima lijst moeten we gaan werken aan een sociale, 
leefbare en voor kwetsbaren zorgzame samenleving in de straten, wijken en dorpen van Middelburg. 
Een opdracht die door de decentralisatie van taken en middelen op het sociale terrein sterk is 
toegenomen en waar we voluit voor zullen gaan en staan.                                                                                                        
Afdelingsvz. Bob v S. dankt Luuk Blom, onder overhandiging van Zeeuwse waar, voor zijn bijdrage.                                   
Vervolgens vraagt hij de vergadering om een lijstverbinding met Groen Links en, als ze daar centraal 
de ruimte voor krijgen op lokaal nivo, de SP te mogen sluiten. Dat leidt tot enige vragen over de aard 
en reikwijdte van een lijstverbinding.  Na een toelichting van Albert de Vries dat het daarbij puur om 
de toedeling van restzetels gaat, waarvan de grootste lijst en daarbinnen de grootste partij in het 
algemeen de meeste profijt trekken, stemt de vergadering met het mandaat voor het bestuur c.q. de 
vz. daarvan in.  

(8 & 9)  Rondvraag & Sluiting. 

Henk Soepenberg wijst op het  volgende Zeelandusdebat op 3/2/1014 dat over het voor de a.s. 
verkiezingen actuele onderwerp van de decentralisatie van taken en budgetten van het rijk naar de 
gemeenten zal gaan. Nadere mededelingen volgen op website en Facebook en in e.v. Rode Jet.                
De vz. dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en bijdrage en sluit om 22.00 u de vergadering. 

Vervolgens ontvangen de kandidaten een mooie rode roos als felicitatie met hun verkiezing en 
worden ze met  elkaar door diverse partijgenoten gefotografeerd.                                                                                        
Een verslag van de bijeenkomst zal met foto´s  op de website geplaatst worden. 


