NOTULEN
Gewestelijke ledenvergadering PvdA Zeeland
Zaterdag 2 december van 09.30 tot 12.00 uur in Hotel Terminus te Goes
Aanwezig:

Zie presentielijsten

Notulist:

Christa Stufkens

Afwezig met kennisgeving: Peter Monsieurs, Sluis; Ralph van Hertum, Statenfractie; Jan Schuurman
Hess, Noord-Beveland; Amanda van Hertum, penningmeester; Cees Liefting, Terneuzen; Annemiek
Slootweg, Tholen; Wiert Omta, Goes; Marjan de Koster, Reimerswaal; Frans de Bruijn, Veere; Joyce
Vermue, Sluis.
1. Opening en vaststelling agenda
Henk Leunk, voorzitter a.i., opent de vergadering en heet iedereen welkom en noemt degenen die
zich afgemeld hebben. De agenda wordt conform vastgesteld.
2. Mededelingen Gewestelijk bestuur
•Henk: Bob van Schuylenburch is per 1 september gestopt als voorzitter waardoor er een
vacature is ontstaan. Helaas is er nog geen geschikte opvolger gevonden. Er zijn diverse e-mails
uitgegaan waarop slechts 1 kandidaat naar voren kwam. Met deze kandidaat is een gesprek
gevoerd maar helaas voldeed hij niet aan het profiel. Er wordt nu verder gezocht naar geschikte
kandidaten met het uitpluizen van het ledenbestand.
•Financiën: Op de jaarrekening staat een reserve van 34.000 euro. De landelijke partij heeft een
verzoek ingediend om de reserves te verminderen door een bedrag terug te storten op de
landelijke rekening. Het gewest is verzocht om 14.000 euro terug te storten. Landelijk heeft men
tot deze maatregel besloten omdat 78% van het kapitaal op rekeningen van Gewesten en
afdelingen staat. Het beleid is erop gericht om dit kapitaal terug te brengen naar Amsterdam.
Door de slechte verkiezingsuitslag is er minder geld in kas en hierdoor is het besluit om terug te
storten versneld genomen. Het Gewestelijk bestuur heeft hiertegen geen bezwaar aangetekend.
De financiën van het Gewest zijn op orde: er is gekeken tot 2023. Er is ieder jaar een bedrag van
11.000 euro beschikbaar voor reguliere activiteiten, en er blijft voldoende geld beschikbaar voor
de verkiezingscampagnes. Voor het Gewest is deze financiële wijziging geen probleem, omdat er
voldoende geld beschikbaar blijft. Tenslotte is er - indien nodig - geld beschikbaar vanuit het
Landelijk activiteitenfonds , waarop altijd een beroep gedaan kan worden. Jo Korstanje vindt het
onzorgvuldig dat dit onderwerp bij de mededelingen behandeld wordt en niet een apart
agendapunt is. Het Gewestelijk bestuur heeft dat overwogen, maar omdat het hier een zeer
technische aangelegenheid betrof, is besloten tot een mededeling. Wel toont het bestuur begrip
voor het standpunt van Jo.
3. Vaststelling van het verslag Ledenvergadering d.d. 4 april 2017
De notulen wordt zonder wijzigingen geaccordeerd onder dankzegging aan de notulist.
4. Draaiboek voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap 2019
4.1. Het voorgesteld besluit (1) (p. 3): deelname van de PvdA Zeeland aan de PS- en
Waterschapsverkiezingen 2019, wordt unaniem overgenomen. Voortgangsgesprekken met
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zittende leden zijn belangrijk: die wegen mee bij de samenstelling van de lijst. De zittingstermijn is
maximaal 3 termijnen behoudens bijzondere omstandigheden (zie het draaiboek, p.5).
Dubbelmandaten zijn in principe niet toegestaan.
4.2. De voorgestelde besluiten (2) (p. 6) m.b.t. het benoemen van de lijsttrekkers, worden door
de ledenvergadering overgenomen: 1. Tijdens een algemene ledenvergadering op 10 november
2018 worden de lijsttrekkers voor Staten en waterschap gekozen; 2. De lijsttrekker voor de Staten
kan de beoogd fractievoorzitter of de beoogd gedeputeerde zijn; 3. De lijsttrekker voor het
waterschap is tevens de kandidaat voor het DB van het waterschap.
De voorgestelde besluiten (3) (p.8) m.b.t. de profielen van de Statenfractie, haar leden en haar
voorzitter geven aanleiding tot de volgende gedachtewisseling. De profielen van de Statenfractie
zijn leidend voor de kandidaatstellingscommissie (KSC) (zie de profielen in het draaiboek(p.7-8). Er
dient bij de samenstelling van de fractie o.a. gelet te worden op het waarborgen van de
continuïteit in de fractie tot maar ook nog na 2023, en op diversiteit (man/vrouw, jong/oud, o.a.).
Ben de Reu wijst erop dat sociaaldemocratische beginselen belangrijk zijn, maar dat er ook
resultaten geboekt moeten worden, wat dient samen te komen in het verkiezingsprogramma.
Henk merkt op dat kandidaten in de ALV een voorbehoud kunnen maken voor een onderdeel van
het verkiezingsprogramma, wat zij dan wel tijdens de ALV duidelijk bekend moeten maken.
M.b.t. het profiel van de fractievoorzitter wordt het volgende vastgesteld: De fractievoorzitter
wordt gekozen door de fractie, het gewestelijk bestuur doet een aanbeveling tijdens de ALV.
Vervolgens is de stem van de ledenvergadering zwaarwegend. Anita voegt toe dat kandidaten niet
alleen de mogelijkheid maar ook de bereidheid hebben om voldoende tijd te investeren. Dit moet
toegevoegd worden. Henk gaat dit aanpassen. Verder wordt de formulering “op voordracht van
de lijstcommissie: aangepast. Dit wordt: “op voordracht van het bestuur, daarbij geadviseerd door
de lijstcommissie”. Overal waar deze passage in het draaiboek voorkomt wordt de wijziging
doorgevoerd.
De voorgestelde besluiten (4)(p.9) m.b.t. het profiel van de kandidaat gedeputeerde wijzen
meerdere mensen erop dat deze laatste een bijzondere rol heeft, omdat hij/zij enerzijds deel
uitmaakt van het college en daarnaast goed moet kunnen samenwerken met de fractie. Hij/zij
treedt op als een vooruitgeschoven post voor het PvdA-standpunt. Bovendien beschikt hij/zij over
een goede politieke antenne, treedt op binnen het dualistisch stelsel en is hij/zij een teamspeler
en het boegbeeld van de PvdA. Hans van der Stel merkt op dat een gedeputeerde ook bestuurder
is, die ervaring moet hebben met uitvoering van het beleid. Ben de Reu merkt op dat men zich
goed moet realiseren hoeveel tijd een gedeputeerde kwijt is.
4.3. De voorgestelde 2 besluiten (5) (p.11) m.b.t. de profielen van de waterschapsfractie, haar
leden en haar voorzitter geven aanleiding tot de volgende gedachtewisseling. Het waterschap is
een functionele democratie d.w.z. dat waar de taken van gemeenten en de Staten onbepaald zijn,
die van het waterschap beperkt blijven tot de zorg voor de waterstaat. Wel zijn er verbindingen,
denk bijv. aan milieubeleid. (zie de profielen in het draaiboek(p.10-11). Ook hier in het draaiboek
toevoegen: de mogelijkheid en bereidheid om er tijd in te steken. Ook dit wordt in het profiel
aangepast. Ben de Reu adviseert bij een beoogd lid van het Dagelijks bestuur van het waterschap
ook goed te kijken naar het profiel, net als bij de gedeputeerde. Henk stelt voor als de lijst met
kandidaten er is, te bekijken of er een potentiële bestuurder bij zit. Hierover volgt een discussie,
omdat de kans dat de PvdA een zetel krijgt in het Dagelijks bestuur klein is. Maar zo’n kandidaat
moet er wel op de lijst zijn. Wouter pleit er voor om te scouten naar een beoogd kandidaat voor
het Dagelijks bestuur. Dit wordt opgenomen in de tekst. Jo Korstanje wil als tekst aan 5b (p. 11)
toevoegen: binnen de te formeren fractie een beoogd bestuurder. Henk gaat de tekst wijzigen.
4.4. De voorgestelde besluiten (6) (p.12) en (7) (p.13) hebben betrekking op de beide
kandidaatstellingscommissies. De kandidaatstellingscommissie voor de Provinciale Staten wordt
een lijstadviescommissie. De samenstelling van deze commissie wordt ter goedkeuring aan de
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gewestelijke ledenvergadering in maart 2018 voorgelegd waarop op 10 november 2018
vaststelling van de kandidatenlijst volgt. Dit geldt ook voor de waterschapscommissie maar
wellicht kan zij toe met een kleinere lijstadviescommissie. Bij de lijstadviescommissie voor de
Staten wordt gedacht aan een commissie van 5 à 7 personen met een onafhankelijke voorzitter
van buiten de Provincie.
4.5. Het voorgestelde besluit (8) (p.14) betreft het tijdschema van de kandidaatstelling. Het
voorstel is om de procedure te vervroegen en niet - zoals vier jaar geleden - pas in december te
starten. De sluiting van de kandidaatstelling is voor 30 juni voorzien. Anita zou de
kandidaatstelling tot 1 augustus willen verlengen. Henk geeft uitleg over het tijdpad en geeft de
knelpunten aan. Zo zal een vliegende start gemaakt moeten worden, wil je genoemde datum
halen.
4.6. De voorgestelde 3 besluiten (9)(p.16) hebben betrekking op het verkiezingsprogramma, de
procedure ervoor en het tijdpad. Uitgangspunt vormt de bestaanszekerheid in Zeeland, met vier
afgeleide thema’s: Werk & Inkomen; Milieu; Zorg; Wonen en samenleven, conform het rapport
Depla ‘Op de toekomst’. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 worden de eerste
stappen gezet om samen met de leden deze themabijeenkomsten te organiseren en hiermee het
debat op gang te krijgen. De amenderingsperiode is 2 weken korter dan bij de vorige verkiezingen.
Ben is het ermee eens om het rapport Depla leidend te maken voor het verkiezingsprogramma.
Zijn voorstel is om van het maken van het verkiezingsprogramma een campagne te maken en
tijdens de bijeenkomsten hierover ook niet-leden erbij te betrekken. Hij adviseert de Zeeuwse
punten goed naar boven te halen. Het proces van de totstandkoming van het
verkiezingsprogramma is belangrijk. Naar zijn mening betekent dat ook dat het niet tot stand
moet komen in achterafzaaltjes maar dat ermee naar buiten getreden dient te worden en met
externe moderatoren. Toegevoegd zal worden dat externe partijen in alle stadia bij de
ontwikkeling van het programma betrokken zullen worden. Marco Eestermans dringt erop aan
om meer gebruik te maken van de sociale media. De vergadering stemt in met de procedure en
het tijdpad voor het verkiezingsprogramma en de campagne (p.17). De gewijzigde tekst van het
draaiboek zal bij de notulen van deze vergadering worden gevoegd.
5. Werkplan en begroting 2018
Wouter van Zandbrink licht het werkplan toe.
• Samen met de afdelingsvoorzitters is gekeken naar wat het Gewest i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen voor de afdelingen kan doen. Hier kwam een aantal ideeën uit voort, o.a.
profileer je op een paar gemeenschappelijke thema’s, bijv. schuldenaanpak en nog een viertal
thema’s; werk dit uit en maak hier gemeenschappelijke speerpunten van. Op 9 december
wordt hierover een bijeenkomst georganiseerd, samen met de voorzitters en belangstellende
gemeenteraadsleden dan wel kandidaat-gemeenteraadsleden. Dit alles onder leiding van Ben
de Reu.
• Sociale media: Marco Eestermans meldt dat wat betreft de sociale media er een supportteam
gevormd is t.b.v. ondersteuning van politici. Wel vraagt hij waaraan behoefte is bij de politici:
is dit bijv. het gebruik van Facebook of introductie van nieuwe media. Hij wil hierover graag
gemaild worden.
Ben stelt dat dit aardig is maar wat je weet niet wat je niet weet. Dus als je niet bekend bent
met sociale media, kun je het probleem niet benoemen. Hij vraagt aan Marco om letterlijk te
laten zien wat er met sociale media gedaan kan worden.
• PvdA Zeeland: Ben merkt op dat het bij het uitgangspunt niet primair gaat om het linkse
geluid, dat is slechts één aspect van de PvdA Zeeland. Hij vraagt om een herformulering.
• Jo Korstanje heeft vernomen dat op Walcheren door 2 mensen een cursus is opgezet voor
nieuwe gemeenteraadsleden. Dit is onbekend bij het bestuur. Er wordt navraag gedaan.
• Marco Heestermans vraagt wat er met de motie van JS gedaan is over de kandidaatstelling
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Tweede Kamerleden via de scoutingscommissie. Henk neemt hiervan kennis en meldt dit aan
de scoutingscommissie. Het zal opgenomen worden in het werkplan.
Begroting
Marco mist op de begroting de sociale media. Per jaar bedragen de kosten plm. 1000 euro. Niet
alles op sociale media is nl. gratis. Henk stelt voor om deze kosten uit het verkiezingscampagnebudget te halen. Wouter stelt voor om op een A4tje de contouren voor de campagne en
begroting in maart 2018 aan de ledenvergadering voor te leggen.
6. Afscheid Bob van Schuylenburch
Henk neemt afscheid van Bob en dankt hem voor zijn inzet tijdens zijn voorzitterschap van het
Gewestelijk bestuur. Hij wenst hem alle goeds voor de toekomst.
7. Actuele zaken uit de Statenfractie
Anita Pijpelink meldt dat 2 grote onderwerpen die spelen nl. 1. de fusie tussen de het havenbedrijf van Gent en Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) en 2. Thermphos, de eindfase
naderen. Momenteel speelt de kadernota Omgevingsplan Zeeland en het openbaar vervoer, in
het bijzonder de Westerschelde Ferry. De fractie is ook voortdurend bezig zichzelf verder te
ontwikkelen, bijvoorbeeld door een debat-training en eind februari een mediatraining. Op 5
januari 2018 is er een strategiebijeenkomst. De bedoeling is dat bij campagnebijeenkomsten voor
de gemeenteraadsverkiezingen de Staten-fractie ook zichtbaar zal zijn. Dit in overleg met de
campagnecoördinatoren. Ben merkt op dat de traditionele vorm van besturen van de Staten
waarbij werd uitgegaan van een beleidscyclus achterhaald is. In de huidige tijd wordt uitgegaan
van netwerksturing, bijv. bij energietransitie, en vervolgens komt men tot besluitvorming.
Ben meldt ook dat GS bezig zijn met een spiegeling kwaliteit openbaar bestuur. Het lijkt hem
zinnig om met raadsleden en wethouders hierover van gedachten te wisselen.
8. Actuele zaken uit de waterschapsfractie. Maarten Rossen.
Maarten Rossen meldt dat
1. tijdens de begrotingsvergadering van het Waterschap de PvdA zich heeft ingezet voor de
ingezetenen en met name de huurders om de verhogingen zo gering mogelijk te houden; en
2. bij het Project Perkpolder het gebruik van vervuilde grond verder wordt onderzocht, met name
de vervuilde grond die in een dijk is verwerkt.
9. Rondvraag
Marco heeft 2 oproepen. Allereerst of de afdelingen de lerarenstaking van 12 december kunnen
steunen. Bij de eerdere staking had de PvdA hierdoor veel bereik. En op 16 december is er een
inzamelingsactie bij de Jumbo in Goes. Ook hier vraagt hij steun voor. Henk wil graag nog even de
verkiezingsuitslag van Leeuwarden onder de aandacht brengen. Hij hoopt dat deze positieve
uitslag gecontinueerd zal worden. Met deze positieve woorden komen we aan het einde van de
vergadering die om 11.45 uur gesloten wordt.
De volgende gewestelijke ledenvergadering is voorzien voor zaterdag 31 maart 2018.
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