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Inleiding  
 
Naar verwachting worden op 20 maart 2019 de verkiezingen voor de Provinciale Staten en 
voor de algemene besturen van de waterschappen gehouden.  
 
Dit draaiboek zet uiteen welke stappen het bestuur neemt ter voorbereiding van deelname 
aan deze verkiezingen. 
 
Het draaiboek bevat een aantal te nemen besluiten over: 
Deelname aan de verkiezingen 
De uitgangspunten  voor de kandidatenlijsten en de fractieprofielen 
De kandidaatstellingscommissies 
De werkwijze om te komen tot de verkiezingsprogramma’s 
 
 
Voorgesteld besluit (1): 

 De PvdA Zeeland neemt deel aan de verkiezingen voor Provinciale Staten en de 
verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap Scheldestromen in  
maart 2019 
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1. Scouting, scholing en begeleiding  
 
Op basis van de in de vergadering van 23 november 2013 aangenomen scoutingnotitie is 
een scoutingcommissie actief onder voorzitterschap van kees Meijler. De leden van de 
commissie zijn Ron de Kort, Nellie de Bont, Frits de Kaart, Henk Nieuwenhuis en Frank Wolff. 
Vanuit het gewestelijk bestuur is Willem Sanderse contactpersoon voor deze commissie. 
 
In overleg met de commissie zal het bestuur potentiële kandidaten aanmoedigen zich te 
melden voor een plaats op de lijst voor de Staten of het waterschap. Voorts wordt iedereen 
de gelegenheid gegeven zich te oriënteren op het werk in Staten en waterschap tijdens 
daartoe te beleggen voorlichtingsbijeenkomsten. Ook wordt gedacht aan een 
scholingsprogramma gericht op het werk in de Staten. 
 
 
2. Voortgangsgesprekken  
 
Vertegenwoordigers van het gewestelijk bestuur hielden voortgangsgesprekken en/of 
functioneringsgesprekken met de leden van de Statenfractie, de waterschapsfractie, de 
voorzitters van de fracties en de gedeputeerde.  De gesprekken bieden de mogelijkheid 
waar gewenst of nodig de politici te ondersteunen middels scholing en coaching.  
 
Het gewestelijk bestuur krijgt middels de gesprekken inzicht in het persoonlijk functioneren 
van de politici, alsmede in het functioneren van de fracties in hun geheel. 
 
In het laatste jaar voor de verkiezingen zullen de voortgangsgesprekken een meer 
beoordelend karakter krijgen, resulterend in een advies aan de 
kandidaatstellingscommissie, indien een nieuwe periode wordt geambieerd. Het advies zal 
met de betrokkenen worden besproken alvorens dit aan de kandidaatstellingscommissie 
wordt uitgebracht.  
 
Deze laatste gesprekken zullen in de maanden april en mei  van 2018 worden gevoerd.  
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3. Uitgangspunten samenstelling van de kandidatenlijsten  
 
3a. 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 op 
elkaar aansluiten of niet. 
Bij uitzondering kunnen er gegronde redenen 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. 
Hetzelfde geldt ten aanzien van leden van de waterschapsfractie. 
 
3b. Dubbelmandaat 
De gewestelijke ledenvergadering heeft in dezelfde vergadering op 10 april 2010 vastgesteld 
dat dubbelmandaten in principe niet zijn toegestaan. Zittende wethouders, 
gemeenteraadsleden, en leden van het  gewestelijk bestuur kunnen alleen kandidaat zijn 
voor Staten of waterschap 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  te zullen beëindigen.  
 
Het bovenstaande geldt ook voor zittende Statenleden en gedeputeerden ten aanzien van 
een kandidatuur voor het waterschap, en voor zittende leden van het algemene bestuur of 
het dagelijks bestuur van het waterschap ten aanzien van een kandidatuur voor de Staten. 
 
Redenen om tijdelijk een dubbelmandaat toe te staan:  

 Het kan moeilijk zijn kandidatenlijsten voor gemeenteraadsverkiezingen in kleine 
afdelingen samen te stellen. In het geval een lijst alleen tot stand kan komen door 
een actief lid van Provinciale Staten of het waterschap kandidaat te stellen 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 of leden van het waterschapsbestuur kunnen tijdens de 
zittingsperiode hun ambitie verleggen naar deelname aan een ander 
bestuursorgaan, zoals een gemeenteraad of de Tweede Kamer. In geval het voor de 
continuïteit van de fractie van belang is kan een lid dat verkozen is in een ander 
bestuursorgaan tijdelijk twee functies combineren. Dit besluit wordt genomen door 
het gewestelijk bestuur in nauw overleg met de fractie.  

 
In beide genoemde gevallen is een dubbelmandaat voor maximaal 1 jaar toegestaan op 
grond van artikel 1.35 van de reglementen van de partij. 
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3c. Lijsttrekkers 
Het gewestelijk bestuur stelt voor de lijsttrekkers van de Statenlijst en de waterschapslijst 
op voordracht van de lijstcommissies te kiezen tijdens een ledenvergadering in november 
2018. Op deze ledenvergadering worden tevens de volledige lijsten voor Staten en 
waterschap vastgesteld. 
 
Wat betreft de lijsttrekker van de Statenlijst stelt het bestuur voor dat de lijsttrekker de 
beoogde fractievoorzitter is of de beoogde gedeputeerde. De lijsttrekker is dus niet per 
definitie de  beoogde gedeputeerde. Wat betreft de waterschapslijst is de lijsttrekker tevens 
de kandidaat voor het dagelijks bestuur van het waterschap (zie ook pagina 10). 
  
Voorgestelde besluiten (2):  

a) De lijsttrekkers voor Staten en waterschap worden gekozen op een 
ledenvergadering op 10 november 2018 op voordracht van de lijstcommissies. 
Tijdens deze vergaderingen worden tevens de volledige lijsten voor Staten en 
waterschap vast gesteld. 

b) De lijsttrekker van de Statenlijst is de beoogde fractievoorzitter, of de kandidaat 
gedeputeerde. 

c) De lijsttrekker van de waterschaplijst is tevens de kandidaat voor het dagelijks 
bestuur van het waterschap. 

 

 

De hierboven voorgestelde besluiten houden in dat: 

 Wordt afgezien van ledenraadplegingen om de lijsttrekkers te kiezen 

 Wordt afgezien van de optie tijdens een ledenvergadering de lijsttrekkers te kiezen 
voorafgaand aan de vaststelling van de volledige lijsten. 
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3d. Profielen Statenfractie 
Zeeland is een dunbevolkte, uit eilanden bestaande provincie die te maken heeft met 
ingrijpende demografische veranderingen. Zo’n provincie heeft een bestuur nodig dat 
verder kijkt dan de wettelijk toebedeelde taken. Voortdurend moet gezocht worden naar 
mogelijkheden om door gezamenlijke actie van alle Zeeuwse overheden de 
bestaanszekerheid van de Zeeuwen te handhaven en te vergroten. Van de PvdA Statenleden 
wordt verwacht dat zij  vanuit sociaaldemocratische beginselen een belangrijke bijdrage 
daaraan leveren. 
 
Dit vergt dat PvdA Statenleden bekend te zijn met PvdA’ers in andere bestuursgeledingen 
en bereid zijn met hen samen te werken. Meer in het algemeen dienen zij contacten te 
leggen en te onderhouden met lokale besturen, organisaties en instellingen uit het 
bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. 
 
Zij zijn in staat geluiden vanuit de samenleving op te pikken en om te zetten in concrete 
politieke acties op basis van een verkiezingsprogramma dat de te varen koers aangeeft. 
 
Indien de PvdA deel uit maakt van Gedeputeerde Staten werken de PvdA Statenleden 
binnen de kaders van het duale stelsel en met inachtneming van de gescheiden 
verantwoordelijkheden samen met PvdA GS leden.  
 
Het profiel van de fractie en de fractieleden 

 De nieuwe fractie bestaat uit leden die enerzijds in staat zijn zich een specialisme 
eigen te maken en die anderzijds een bijdrage leveren aan algemene discussies en 
aan discussies over zaken die door andere specialisten worden aangedragen. 

 De fractie is een loyaal samenwerkend team: de fractieleden kunnen vertrouwen  
winnen en kunnen vertrouwen geven. 

 De fractie werkt  effectief samen met geledingen buiten de Staten, binnen en buiten 
de PvdA. 

 De nieuwe fractie is zodanig van samenstelling dat door doorstroming de continuïteit 
na 2023 zo veel mogelijk gewaarborgd is.  

 De fractieleden hebben een goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen en 
maatschappelijke en bestuurlijke processen. 

 De fractieleden kunnen maatschappelijke geluiden vertalen tot een inbreng in het 
politiek debat. 

 De fractieleden kunnen standpunten zowel schriftelijk als mondeling helder en 
krachtig verwoorden, zowel in het debat als in de media  

 De fractieleden zijn betrokken bij de Zeeuwse samenleving, zijn toegankelijk voor 
alle inwoners van de provincie, luisteren goed en hebben een open houding ten 
aanzien van uiteenlopende opvattingen. 

 

 

 

 



8 Draaiboek m.b.t. PS en waterschapsverkiezingen 2019                                 2 december 2017 

 

Een goede fractie kent kwalitatief goede leden en heeft een diverse samenstelling. Daarom 
wordt er naar gestreefd 

 Dat de fractie een evenwichtige samenstelling kent qua verdeling van mannen en 
vrouwen, jong en oud, en een weerspiegeling is van de diversiteit en pluriformiteit 
van de Zeeuwse samenleving.  

 Rekening te houden met een geografische spreiding over de provincie.  
 

 
Voorwaarden waar een kandidaat aan moet  voldoen 
De kandidaat: 

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

 Onderschrijft het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten 2019-2023  

 Heeft de mogelijkheid voldoende tijd te investeren in alle aspecten van het 
Statenwerk. 

 Onderschrijft erecode van de PvdA.  

 Betaalt de afdrachten aan het gewest, de fractiekas en aan het Centrum Lokaal 
Bestuur, conform het daaromtrent vastgestelde beleid.  

 
 
Het profiel van de fractievoorzitter  
De fractievoorzitter dient te voldoen aan het profiel en de voorwaarden zoals hierboven 
omschreven. Verder wordt van de fractievoorzitter verwacht:  

 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 en deze koers 
effectief te kunnen uitdragen in de Staten, en naar de PvdA leden, het Zeeuwse 
publiek en de media. 

 Middels de taakverdeling binnen de fractie en door te coachen te bevorderen dat de 
leden van de fractie zich kunnen ontwikkelen.  

 Bruggen te kunnen bouwen naar andere fracties  

 Goed te kunnen samenwerken met de PvdA gedeputeerde en het college van GS in 
het geval de PvdA in het college vertegenwoordigd is.  

 
Hoewel een fractie in principe zelf een voorzitter kiest, stelt het gewestelijk bestuur voor dat 
de ledenvergadering duidelijk maakt wie de beoogd fractievoorzitter is.  
 
 
Voorgestelde besluiten (3):  

a) De bovenstaande profielen voor de Statenfractie vast te stellen.  
b) Bij vaststelling van de kandidatenlijst wijst de gewestelijke ledenvergadering op 

voordracht van de kandidaatstelling commissie de beoogd fractievoorzitter aan. 
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Het profiel van een kandidaat gedeputeerde 
Een kandidaat gedeputeerde is een ervaren bestuurder. De kandidaat is in staat goed samen 
te werken binnen het college van GS en binnen het college de PvdA gezichtspunten te 
vertegenwoordigen. De kandidaat heeft kennis of affiniteit met een of meerdere 
beleidsterreinen van de provincie en moet in staat zijn zich op onbekende terreinen snel in 
te werken. Hij/zij is een netwerker die of de weg weet in de dertien Zeeuwse gemeenten, 
het waterschap en andere bestuursgeledingen zoals die in  Den Haag en Brussel, of in staat 
is die wegen snel te leren kennen. De kandidaat is in staat om overzicht te verwerven over 
alles wat binnen de provincie speelt. Van een kandidaat-bestuurder wordt verwacht 
ervaring te hebben met de uitvoering van beleid. 
 
Een PvdA gedeputeerde werkt nauw samen met de fractie. Hij/zij zorgt er voor dat de 
fractie tijdig kan anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en hij/zij zorgt er voor de 
gezichtpunten van de fractie in een vroeg stadium binnen het college kenbaar worden 
gemaakt. 
 
De kandidaat dient te voldoen aan het profiel van fractie en fractieleden en aan de 
voorwaarden die worden gesteld aan de PS kandidaten, zoals omschreven op de pagina’s    
7 en 8. 
 
 Verder is de kandidaat:  

 Iemand die kwaliteiten heeft om een boegbeeld van de PvdA Zeeland te zijn 

 Iemand die binnen de gescheiden verantwoordelijkheden van het duale stelsel op de 
hierboven omschreven wijze samenwerkt met Provinciale Statenfractie. 

 Iemand die de PvdA gezichtpunten inbrengt in het college en die tegelijk een 
teamspeler is die binnen het College van GS de teamgeest bevordert. 

 Iemand die ervaring heeft met de uitvoering van beleid. 
 
In het duale stelsel zijn de gedeputeerden geen onderdeel van Provinciale Staten. Zij 
behoeven niet als Statenlid gekozen te worden. Toch stelt het gewestelijk bestuur voor dat 
de kandidaat-gedeputeerden een plaats op de kandidatenlijst voor de Staten innemen. 
Afhankelijk van de ambitie van de kandidaat gedeputeerde (wel of niet willen functioneren 
als Statenlid) kan dit een verkiesbare plaats zijn of een plaats laag op de lijst.  
 
Voorgestelde besluiten (4):  

a) Het bovenstaande profiel voor een kandidaat gedeputeerde vast te stellen.  

b) Bij vaststelling van de kandidatenlijst wijst de gewestelijke ledenvergadering op 
voordracht van de kandidaatstellingcommissie de kandidaat gedeputeerde aan. 
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3e. Profielen waterschapsfractie 
Het bestuur van een waterschap onderscheidt zich van het bestuur van een gemeente en 
een provincie. Kenmerkend voor het waterschap is dat het werkt volgens het monistisch 
stelsel. De leden van het dagelijks bestuur, dat onder leiding staat van een door de kroon 
benoemde dijkgraaf, bestaat uit (in het geval van Scheldestromen) 5 leden die deel 
uitmaken van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van Scheldestromen telt 30 
leden. Drieëntwintig leden worden gekozen door de kiesgerechtigde inwoners van Zeeland. 
De overige zeven zetels in het algemeen bestuur zijn geborgde zetels voor de agrarische 
sector, het bedrijfsleven en beheerders van natuurgebieden. Een waterschap is een 
functionele democratie. Waar de taken van provincie en gemeenten in principe onbepaald 
zijn, beperken de taken van een waterschap zich tot de zorg voor de waterstaat. 
 
 Het profiel van de fractie en de fractieleden: 

 De fractie bestaat uit leden die in staat zijn  om de wettelijke waterschapstaken 
vanuit sociaaldemocratisch  invalshoek te beoordelen en te verbinden met 
milieubeleid, natuurbeleid, ruimtelijke ordening en het sociaal domein. 

 De fractie is een loyaal samenwerkend team: de fractieleden kunnen vertrouwen  
winnen en kunnen vertrouwen geven.  

 De leden kunnen effectief samenwerken met geledingen buiten het waterschap, 
binnen en buiten de PvdA, met name op de terreinen die raken aan de taken van het 
waterschap. 

 De nieuwe fractie is zodanig van samenstelling dat door doorstroming de continuïteit 
na 2023 zo veel mogelijk gewaarborgd is.  

 De leden van de fractie hebben kennis van en/of affiniteit met het werk van het 
waterschap. 

 De fractieleden hebben gevoel voor de historische en traditionele achtergrond van 
het waterschapsbestuur en weten met vertegenwoordigers van uiteenlopende 
belangengroeperingen binnen het waterschap op een constructieve wijze om te 
gaan.  

 De fractieleden weten burgers actief bij hun werk te betrekken en kunnen 
maatschappelijke geluiden vertalen tot een bijdrage in de discussies binnen het 
waterschap. 

 De fractieleden kunnen standpunten zowel schriftelijk als mondeling helder en 
krachtig verwoorden, zowel in het debat als in de media  

 Ten minste fractielid 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. Hij/zij is in staat om met vertegenwoordigers van 
uiteenlopende belangengroeperingen binnen het waterschap op een constructieve 
wijze om te gaan. 
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Een goede fractie kent een kwalitatief goede leden en heeft een diverse samenstelling. 
Daarom wordt er naar gestreefd 

 Dat de fractie een evenwichtige samenstelling kent qua verdeling van mannen en 
vrouwen, jong en oud, en een weerspiegeling is van de diversiteit en pluriformiteit 
van de Zeeuwse samenleving.  

 Rekening te houden met een geografische spreiding over de provincie.  
 
 
Voorwaarden waar een  kandidaat aan moet  voldoen: 

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

 Onderschrijft het verkiezingsprogramma voor het waterschap 2019-2023 en het 
landelijke watermanifest van de PvdA 

 Heeft de mogelijkheid voldoende tijd te investeren in het werk van het waterschap, 
inclusief het investeren van tijd in contacten met de PvdA in de verschillende 
bestuurslagen en het onderhouden van contacten met de achterban: leden, 
afdelingen, gewest. 

 Onderschrijft erecode van de PvdA.  

 Betaalt de afdrachten aan het gewest, de fractiekas en aan het Centrum Lokaal 
Bestuur, conform het daaromtrent vastgestelde beleid.  

 
 
Het profiel van de fractievoorzitter  
De fractievoorzitter dient te voldoen aan het profiel en de voorwaarden zoals hierboven 
omschreven. Verder wordt van de fractievoorzitter verwacht:  

 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 en deze koers 
te kunnen uitdragen in de algemene vergadering, en naar de PvdA leden, het 
Zeeuwse publiek en de media. 

 Middels de taakverdeling binnen de fractie en door te coachen te bevorderen dat de 
leden van de fractie zich kunnen ontwikkelen.  

 Bruggen te kunnen bouwen naar andere fracties  

 Goed te kunnen samenwerken met het dagelijks bestuur van het waterschap. 

 
Hoewel een fractie in principe zelf een voorzitter kiest, stelt het gewestelijk bestuur voor 
dat de ledenvergadering duidelijk maakt wie de beoogd fractievoorzitter is.  

 
 
Voorgestelde besluiten (5):  

a) De bovenstaande profielen voor de waterschapsfractie vast te stellen.  

b) Bij vaststelling van de kandidatenlijst wijst de gewestelijke ledenvergadering op 
voordracht van de kandidaatstelling commissie de beoogd fractievoorzitter aan. 
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4. Kandidaatstellingscommissies  

 
4a. De commissie voor de Statenlijst 

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. De benoeming van de commissie zal plaatsvinden in een 
gewestelijke ledenvergadering in maart 2018 .  
 
Voor de samenstelling van de commissie kan gedacht worden aan:  

 Iemand met ruime maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ervaring van buiten 
Zeeland  

 Iemand met ruime maatschappelijke en politiek bestuurlijke ervaring binnen 
provincie, gewest en met goede kennis van de Zeeuwse situatie, zoals een oud GS lid 
of een oud-wethouder. 

 Een lid met ervaring op het gebied van werving en personeelsbeleid. 

 Een lid vanuit de kersverse gemeenteraden  

 Een lid vanuit de Jonge Socialisten 
 
De commissie zal organisatorisch ondersteund worden door het gewestelijk bestuur. 
 
De opdracht aan de kandidaatstellingscommissie luidt:  

 Met alle kandidaten in de periode van 15 augustus tot en met 15 oktober 2018 een 
onderhoud te hebben. 

 Op basis van de profielen van de Statenfractie een met goede argumenten 
onderbouwde ontwerpkandidatenlijst aan het gewestelijk bestuur voor te leggen en 
met hen te bespreken, en een met goede argumenten onderbouwde voordracht te 
doen voor een kandidaat gedeputeerde.  

 Samen met het gewestelijk bestuur de ontwerp kandidatenlijst te presenteren en 
verdedigen op een gewestelijke ledenvergadering  die uiterlijk 15 november 2018 
gehouden wordt. 

 

Voorgesteld besluiten(6):  
a) Er wordt een lijstadviescommissie samengesteld met de opdracht advies uit te 

brengen aan het gewestelijk bestuur over de kandidatenlijst conform de 
bovengenoemde werkwijze. 

b) Het gewestelijk bestuur stelt een lijstadviescommissie samen. De samenstelling 
wordt ter besluitvorming voorgelegd aan een gewestelijke ledenvergadering in 
maart 2018. 

c) Op 10 november 2018 wordt een gewestelijke ledenvergadering gehouden waar de 
kandidatenlijst wordt gepresenteerd en vastgesteld.  
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4b. De commissie voor de waterschapslijst 

 
Voorgesteld wordt een kandidaatstellingscommissie te benoemen bestaande uit drie of vijf 
leden met de opdracht een advies uit te brengen over de kandidatenlijst aan het gewestelijk 
bestuur. De benoeming van de commissie zal plaatsvinden in een gewestelijke 
ledenvergadering in maart 2018.  
Voorgesteld wordt met de beoogd voorzitter van de commissie de overige samenstelling 
van de commissie te bespreken.  
 
De opdracht aan de kandidaatstellingscommissie luidt:  

 Met alle kandidaten in de periode van 15 augustus tot en met 15 oktober 2018 een 
onderhoud te hebben. 

 Op basis van de profielen van de waterschapsfractie een met goede argumenten 
onderbouwde ontwerpkandidatenlijst aan het gewestelijk bestuur voor te leggen en 
met hen te bespreken. 

 Samen met het gewestelijk bestuur de ontwerp kandidatenlijst te presenteren en 
verdedigen op de gewestelijke ledenvergadering die uiterlijk 15 november 2018 
gehouden wordt. 

 
De commissie zal organisatorisch ondersteund door het gewestelijk bestuur. 
 
Voorgesteld besluiten(7):  

a) Er wordt een lijstadviescommissie samengesteld met de opdracht advies uit te 
brengen aan het gewestelijk bestuur over de kandidatenlijst conform de 
bovengenoemde werkwijze. 

b) Het gewestelijk bestuur stelt een lijstadviescommissie samen. De samenstelling 
wordt ter besluitvorming voorgelegd aan een gewestelijke ledenvergadering in 
maart 2018. 

c) Op 10 november 2018 wordt een gewestelijke ledenvergadering gehouden waar de 
kandidatenlijst wordt gepresenteerd en vastgesteld.  
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5. Kandidaatstelling  
 
Het gewestelijk bestuur draagt zorg voor een tijdige openstelling van de kandidaatstelling 
voor Statenfractie, gedeputeerde en de waterschapsfractie. Niet later dan 1 april 2018 
wordt een digitale oproep tot kandidaatstelling aan de leden van het gewest gedaan. 
Degenen van wie geen e-mailadres bekend is ontvangen een oproep per post. De 
kandidaatstelling sluit op 30 juni 2018.  
 
Voorgesteld besluiten(8):  

a) Het gewestelijk bestuur draagt zorg voor een kandidaatstelling volgens het 
bovengenoemde tijdschema. 
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6. Verkiezingsprogramma 
 

Het doel is het opstellen van een verkiezingsprogramma 2019 voor  de Staten en het waterschap 
met een duidelijk sociaal democratisch stempel. 
 
Conform het rapport Depla “Op de toekomst” concentreren we ons op de bestaanszekerheid in 
Zeeland. De daarvan afgeleide thema’s zijn: 

 Werk & Inkomen 

  Milieu  

 Zorg 

 Wonen en samenleven. 
 
Het  programma laat onze doelstellingen zien en  de koers die we willen varen. Vervolgens bevat het 
programma concrete, voor de kiezer herkenbare punten die tevens de basis vormen voor eventuele 
coalitie onderhandelingen. 
  
Eerste fase: 
In april 12018 worden 1 of 2 vergaderingen gehouden om per thema doelstellingen te formuleren 
aan de hand van 2 vragen: 

 wat willen we bereiken? 

  welke interventies zijn dringend nodig? 
In februari worden per thema worden 1 of 2 moderatoren  gezocht. 
De taken van de moderator(en) 

 De vergadering met de leden in april voorbereiden 

 Met een tijdens de vergadering in april (of daarvoor) geformeerde werkgroep  
o doelstellingen en interventies nader formuleren 
o de richting van het politiek handelen aangeven (wat doen we, en wat laten we) 

Het resultaat van de eerste fase moet per thema een kort document opleveren over doelen en 
richting, dat de PvdA onderscheidt van anderen. De eerste fase  dient voor juni 2018 te zijn 
afgerond. 
 
Tweede fase: 
Moderatoren en werkgroepen formuleren met Zeeuwse PvdA politici uit alle bestuurlijke 
geledingen, maatschappelijke organisaties en leden de acties die als eerste stap de doelstellingen 
dichter bij moeten brengen. Deze acties kunnen vertaald worden in concrete punten die 
gerealiseerd dienen te worden. Daarbij wordt nagegaan wat er in de Staten en waterschap kan 
worden opgepakt, en waar acties op andere (bestuurlijke) niveaus nodig of wenselijk zijn. 
Het resultaat van de tweede fase is een reeks van concrete punten en acties voor de Staten- en 
waterschapsfractie, en een lijst van concrete punten en acties die relevant zijn voor de PvdA op 
andere bestuurlijke niveaus. De tweede fase dient voor augustus 2018 beëindigd te zijn. 
 
Derde fase: 
De moderatoren consolideren de resultaten van de twee vorige fases in een samenhangend concept 
verkiezingsprogramma. 
Op 9 september 2018 is het concept verkiezingsprogramma gereed om naar de leden verzonden te 
worden. De leden krijgen tot  29 september 2018 de gelegenheid amendementen op het 
programma in te dienen. Op 20 oktober 2018 wordt de ledenvergadering gehouden waarop  de 
verkiezingsprogramma’s worden vastgesteld. 
 

  



16 Draaiboek m.b.t. PS en waterschapsverkiezingen 2019                                 2 december 2017 

 

Voorgesteld besluiten(8):  
a) Het gewestelijk bestuur zorgt voor een verkiezingsprogramma volgens de 

hierboven beschreven procedure 

b) Het gewestelijk bestuur informeert de leden op een gewestelijke ledenvergadering 
in maart 2018 over de vorderingen met betrekking tot de totstandkoming van het 
verkiezingsprogramma en stelt de moderatoren voor 

c) Op een gewestelijke ledenvergadering op 20 oktober 2018 wordt het 
verkiezingsprogramma vastgesteld. 
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7. Campagne 
 
Op een ledenvergadering in maart 2018 ontvouwt het gewestelijk bestuur haar plannen voor de 

campagne. In ieder geval wordt dan een campagne coördinator worden benoemd. 

 

 
 
 
 
 


