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Gewest Zeeland 
Secretariaat:  H. Leunk, Waterfront 204, 4531 HZ Terneuzen 
 
 

NOTULEN  
 
Gewestelijke Ledenvergadering PvdA  
Hotel Terminus te Goes 
Zaterdag 2 december, 09.30 – 12.00 uur. 
 
Aanwezig:    Zie presentielijsten  
   
Afwezig met kennisgeving:  Piet Polderman (Schouwen), Ria Blaakman (Terneuzen), Anton van 
Haperen (Statenfractie), Kee Knuit (Reimerswaal), Hassan Akleem (Sluis), Marjan de Koster 
(Reimerswaal), Willem Sanderse (bestuur), Kees Meijler (Middelburg), Dieuwke Louwrink 
(Reimerswaal), Jan Kettelerij (Tholen), Frans de Bruijn (Veere), Gerda van Leeuwen (Vlissingen), Ron 
de Kort (Hulst), Ben de Reu (gedeputeerde) 
 

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 
Er waren geen mededelingen. 
       

3. Vaststelling van het verslag Ledenvergadering d.d. 2 december 2017 
De notulen  wordt zonder wijzigingen geaccordeerd onder dankzegging aan de notulist. Ook de 
wijzigingen in het draaiboek voor de verkiezingen van 2019 worden goedgekeurd. 

 
4. Jaarverslag en jaarrekening 2016 van het gewest 

Het jaarverslag van het gewest wordt goedgekeurd zonder verdere discussie. Het volgende wordt 
aangevuld: in 2017 daalde het aantal leden van 1019 tot 998. Deze daling is gering in vergelijking 
met de voorgaande jaren. Allen: in de afgelopen drie maanden zegden ongeveer 20 leden op. Het 
ledental is kennelijk gevoelig voor affaires als die rond Moorlag en Barth. 
 
De kascommissie bestaande uit Raymond Stouten en Laura Stroosnijder bracht verslag uit van de 
controle van de boekhouding. Alles werd in orde bevonden. Toegelicht wordt dat de daling van de 
reserve 3400 euro naar ongeveer 14500 euro vooral te wijten is aan het niet ontvangen van de 
jaarlijkse afdracht van 14000 euro van het partijbureau in gevolge de herstructurering van de 
partijfinanciën. Hierover is in de ledenvergadering van 2 december mededeling gedaan. De 
jaarrekening wordt goedgekeurd en decharge wordt verleend aan penningmeester Amanda van 
Hertum. Roy trekt zich na 2 jaar terug uit de kascontrolecommissie. Joyce Vermue vervangt hen. 
 

 
5. Actuele zaken uit de Statenfractie, plus het jaarverslag 2017 

Het jaarverslag wordt goed gekeurd. Fractievoorzitter Anita Pijpelink gaat verder in op actuele 
zaken. Als eerste noemt ze de discussie over de omgevingsvisie als mogelijkheid voor de fractie 
om zich te profileren op een aantal zaken die breed leven, zoals de kustbebouwing. De fractie 
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heeft ingestemd met de verhoging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Normaal 
gesproken is de fractie geen voorstander van het verhogen van de lasten van de burgers. In dit 
geval echter maakt de verhoging echter deel uit pakket van maatregelen. De provincies hebben 
besloten tot een herschikking van de provinciegelden in het voordeel van Zeeland. De aanleiding 
hiertoe was het wegvallen van het Delta dividend. Voorwaarde voor de herschikking was echter 
een verhoging van de belastingen in Zeeland zelf van 10 miljoen euro. Tot 2021, wanneer een 
definitieve herverdeling van de provinciegelden plaats vindt, levert de herschikking Zeeland 20 
miljoen euro op. De extra gelden worden in de eerste plaatst gebruikt om tekorten in het 
Infrastructuurfonds van de provincie af te dekken (ongeveer 10 miljoen). Het resterende geld 
opent het perspectief op nieuw beleid.  
 
De fractie is bezorgd over het afschaffen van de OV chipkaart als manier van betalen op het veer 
Vlissingen – Breskens. Dit jaagt met name scholieren die met hun fiets oversteken op extra 
kosten. 
 
Leefbaarheid heeft de aandacht op twee punten. De fractie is van oordeel dat dat er eens een 
goed plan uit de abdij moet komen om de zaak aan te pakken. Tot nu toe holt men van incident 
naar incident. Het andere punt is het borgen van het voortgezet onderwijs in Zeeuws Vlaanderen. 
 

6. Actuele zaken uit de waterschapfractie, plus het jaarverslag 2017 
Het jaarverslag van de waterschapfractie wordt goedgekeurd. Op vragen dien aangaande geeft 
Paul Weemaes uitleg over het stelsel van waterschapbelastingen en de verdeelsleutels voor de 
verdeling van de lasten tussen boeren, bedrijven en burgers. De fractie wil zich profileren door 
kosten voor de burgen binnen de perken te houden. 
 

7. Samenstelling gewestelijk bestuur 
Henk Leunk wordt voor een periode van 2 jaar herkozen als secretaris. Er hadden zich geen 
tegenkandidaten gemeld. Bestuursleden Wouter van Zandbrink en  Willem Sanderse worden voor 
een periode van 2 jaar herkozen. Er hadden zich geen tegenkandidaten, of nieuwe kandidaten 
gemeld. Wat betreft de nog steeds vacante functie van voorzitter van het gewest: meegedeeld 
wordt dat het bestuur hierover in gesprek is met Conny Mierman, oud wethouder van Borsele. De 
verwachting is dat zij op de ledenvergadering van 20 oktober verkiesbaar is als voorzitter 
 

8.  Voorbereiding Staten- en waterschapsverkiezingen 20 maart 2019 
Conform het voorstel van het bestuur wordt de lijstadviescommissie voor de Statenlijst vast 
gesteld: Joyce Vermue (Sluis) als voorzitter, plus Frits de Kaart (Goes), Annebeth Evertz  (Kapelle), 
Frank Wolff (Schouwen Duiveland), Eline Evers (JS, Middelburg) en Jo Korstanje (Veere) als leden. 
Bestuur en de commissie krijgen het mandaat om de commissie met één lid uit te breiden. 
 
Eveneens conform het voorstel van het bestuur worden Paul Weemaes (Hulst) als voorzitter, plus 
Eric Lameijn (Middelburg), Jan Oudesluijs (Tholen) en Amanda van Hertum (Goes) als leden van de 
lijstadviescommissie voor de lijst voor het waterschap benoemd. Bestuur en de commissie krijgen 
het mandaat om ook deze commissie met één lid uit te breiden 
 
Naar aanleiding van het onderwerp vraagt Robert Trompetter of het bestuur heeft nagedacht 
over een gecombineerde lijst met Groen Links. De secretaris meldt dat het onderwerp naar 
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen is besproken en dat geconcludeerd werd dat het 
nu te laat is om een discussie met de leden over dit onderwerp aan te gaan. Kijkend naar de 
Statenverkiezingen van 2023 moet een besluit tot (het streven naar) een gecombineerde lijst voor 
de zomer van 2021 worden genomen. Het liefst zouden om dat tijdstip reeds verkennende 
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gesprekken met Groen Links zijn gevoerd. Anita Pijpelink vult aan dat de samenwerking tussen de 
fractie en de Groen Links vertegenwoordiger in de Staten goed is. 
 

9. De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 
Maarten Rossen interviewt Jo Korstanje (campagnevoerder uit Veere), Kees Verburg (lijsttrekker 
in Reimerswaal) en Marco Eestermans (jonge kandidaat uit Goes met veel voorkeurstemmen) 
over de gevoerde campagnes. Samengevat: 

• Richt je op goed uitgekozen plekken (wijken, dorpen, kernen) met een op die plek 
toegespitste boodschap tot de kiezers. 

• Zorg dat de namen op de lijst een gezicht krijgen, ook de namen die lager op de lijst 
staan. 

• Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met je campagne. 
Maarte begon met de mededeling dat van de dertig deelnemers aan de masterclass lokale politiek 
er acht zijn verkozen. 

 
10. Afscheid Wim ten Hoor 

Henk Leunk neemt afscheid van het afgetreden bestuurslid Wim ten Hoor uit Sas van Gent. 
Gememoreerd worden de vele activiteiten van Wim in de politiek: raadslid, eerst in Sas en 
daarna in de fusiegemeente Terneuzen, pletbezorger voor de cultuur en schrijver van een boek 
over de geschiedenis van de sociaal democratie in Zeeland. Henk bedankt hem voor zijn 
bijdragen aan het bestuur en wenst hem succes en plezier met de activiteiten die hij nu gaat 
ondernemen zoals schilderen. In antwoord hierop gaat Wim in op het belang van cultuur. 

 
11.Rondvraag 

Naar aanleiding van een vraag wordt meegedeeld dat de 1 mei viering dit jaar in Veere plaats 
vindt. Vanuit de afdeling Goes wordt aandacht gevraagd voor de sluiting van AZC van het ene 
moment op het andere en voor de positie van mensen met een Wajong uitkering. De 
onverhoedse sluiting van het AZC had grote consequenties voor schoolgaande kinderen en hun 
ouders. De afdeling Goes zal andere afdelingen van de gang van zaken op de hoogte brengen. 
 
De volgende gewestelijke ledenvergadering is voorzien voor zaterdag 20 oktober 2018.  
 

 
 
Henk Leunk, 
secretaris 


