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Beknopt verslag van de Algemene Ledenvergadering afd. Middelburg PvdA, gehouden
28 maart 2018 te Middelburg

Aanwezig:  zie aangehecht presentielijst

1. Opening, berichten van verhindering, vaststellen agenda
Eric opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van: Marga De Brauwer, Pim van 
Kampen, Peter de Doelder en Anita Pijpelink. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag ALV d.d. 23 november 2017.
Het verslag van de ALV van 23 november 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan
samenstelster Christa Stufkens.

3. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2017
Het jaarverslag 2017 van het afdelingsbestuur wordt goedgekeurd. 
Nellie de Bont geeft een toelichting op de jaarrekening 2017. Het – te hoge – saldo is aangepast door
overheveling van 6000 euro aan de campagnekas. De kascommissie, bestaande uit Marga De 
Brauwer en Caroline Diepeveen hebben de stukken in orde bevonden. Ook het Partijbureau is 
akkoord. De vergadering verleent de penningmeester décharge.
Conny Boersma volgt Caroline Diepeveen op in de kascontrolecommissie.

4. Verkiezingen 2018
Jeroen Louws blikt terug op de campagne en de verkiezingen met als resultaat 3 zetels. Middelburg 
heeft het t.o.v. de landelijke PvdA resultaten niet slecht gedaan. Jeroen Louws, Caroline Diepeveen 
en Mehmet Kavşitli zijn de nieuwe raadsleden. Zij vormen samen met Marijn Dieleman, Marga de 
Brauwer, Herman Lelieveldt en Eveline Evers de fractie.
De fractie is voornemens meer in de wijk te vergaderen in plaats van op het stadskantoor. 
Jeroen geeft toelicht op de gaande zijnde formatie. Alom verbazing over het voorstel voor een 2e 
informateur van CDA huize. Deze verbazing is raadsbreed. Oude gemeentesecretaris Kerkhove wordt
de CDA informateur. Er ligt inmiddels een matrix met de antwoorden van de politieke partijen 
gegeven in de eerste informatieronde. De PvdA heeft daarin aangegeven een voorkeur te hebben 
voor een progressief, sociale coalitie. Men is benieuwd of de informateurs meer te melden hebben 
in de installatieraad van 29 maart 2018. 

Er zijn complimenten voor de campagne en ook het advies de campagne insteek “de wijken in” de 
komende vier jaar vast te houden.
Albert de Vries adviseert op een aantal items ook landelijk de politiek te volgen en via sociale media 
standpunten uit te dragen. Noemt als voorbeeld de Trekdijk. Werk, werk, werk – een echt PvdA item 
– was destijds reden voor aankoop Trekdijk. 
Conny Boersma vindt dat wij beter onze resultaten moeten communiceren. Herman Lelieveldt stelt 
dat de landelijke politiek de resultaten lokaal negatief kunnen beïnvloeden. Lokale partijen hebben 
hier geen last van. Proberen de zwakten van de lokale partijen meer voor het voetlicht te brengen.
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Saskia Szarafinski vindt dat altijd geprobeerd moet worden in het College te komen. Daar krijg je veel
meer zaken voor elkaar. Deelname is sterk afhankelijk van het voorgestelde collegeprogramma en de
andere kandidaat wethouders. 
Jan Janse vraagt zich af hoe aantrekkelijk de PvdA landelijk nog is voor de kiezer. Z.i. moeten we 
samen met Groen Links een nieuwe progressieve beweging starten. Dat kan ook van onderaf door 
lokaal al vast de samenwerking te zoeken en gezamenlijk op te trekken. Bij een rechts college al 
samen één links progressieve fractie vormen.
Jeroen concludeert dat we gaan proberen Groen Links vast te houden in deze periode de 
samenwerking verder uitbouwen tot één lijst bij de volgende verkiezingen.
De fractie zal vasthouden aan werkgelegenheid en woningbouw. Als dit niet haalbaar is op Trekdijk 
en Cleene Hooge wat zijn dan de alternatieven?
Indien er sprake is van een coalitieakkoord met de PvdA dan zal een extra ALV worden belegd.
Jan Janse adviseert bij deelname in het college ook in te zetten op een betere samenwerking tussen 
de gemeenten. Saskia Szarafinski doet verslag van een wel geslaagde samenwerking rondom het 
dossier Jeugdzorg. 

Jeroen Louws doet kort verslag van de gevolgde procedure voor een wethouderskandidaat. Op 
verzoek van het bestuur hebben hij en Saskia een aantal gesprekken gevoerd met mensen die 
uiteindelijk hebben geleid tot gesprekken van mogelijke kandidaten met een commissie gevormd 
door Jeroen, Caroline, Mehmet, Conny en Eric. Hieruit is de voordracht van Ernst Radius 
voortgekomen.

5. Afscheid scheidend wethouder en raadsleden
Peter en Pim zijn helaas niet aanwezig. Zij ontvangen de blijken van dank van het afdeling voor hun 
inzet op een later moment uit handen van Henk van Bruggen.
Voorzitter Eric spreekt vervolgens Saskia toe ondersteund door een Power Point met fotobeelden. Er
zijn kadootjes en bloemen. Saskia spreekt een kort dankwoord.
De voorzitter bedankt nog alle mensen die zich hebben ingezet in de campagne en deelt mee dat de 
nieuwe raadsleden morgen beëdigd worden.

6. Rondvraag en sluiting
Kort wordt stilgestaan bij het overlijden van lid Adrie Onwijn.
Evie Malawauw deelt mee dat zij heeft besloten met het werk voor de fractie te stoppen. Zij blijft 
wel actief PvdA lid.  Er zijn dankwoorden voor haar inzet. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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