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

NOTULEN  
 
Gewestelijke Ledenvergadering PvdA  
Hotel Terminus te Goes 
Zaterdag 30 maart, 09.30 – 12.00  
 
Aanwezig: zie presentielijsten  
   
Afwezig met kennisgeving:  Atie van Dijk (Vlissingen), Piet Polderman (Schouwen D), Albert de Vries 
(Middelburg), Hassan Akleem (Sluis), Wim ten Hoor (Terneuzen), Ben de Reu (gedeputeerde), Ralph 
van Hertum (Staten), Kran Vodegel (Vlissingen), Jennifer Vodegel (Vlissingen), Paul Weemaes 
(waterschap), Frits de Kaart (Goes), Frans de Bruijn (Veere), Hubert Uitterhoeve (Borsele), Jan 
Oudesluijs (Tholen), Ton Ruigrok (Vlissingen), Peter Meijs (Veere), Conny Boersma (Middelburg), Cor 
Quinten (Noord Beveland), Tom Lievense (Veere) 
  

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Conny Miermans opent de vergadering.  
Omdat Anita Pijpelink en Corina van der Vliet later op de ochtend een afspraak hebben met de 
informateur voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten worden de onderwerpen 
“jaarverslag Statenfractie” en “de Staten- en waterschapverkiezingen van 20 maart” als eerste 
behandeld. 
  

2.   Jaarverslag Statenfractie 
Het verslag roept geen vragen op. Wel is het voor Marco Eestermans de aanleiding het bestuur te 
vragen naar de op 8 april 2018 besproken motie met betrekking tot de totstandkoming van de 2de 
Kamerlijst. Ten gevolge van de voorzitterswisseling Spekman/Vedelaar heeft het bestuur nog niet 
om een gesprek met het partijbestuur gevraagd. Het bestuur zal met name de eerste vier punten 
van de motie opnieuw bekijken.  
 
Vervolgens wordt er afscheid genomen van Statenlid Anton van Haperen. Kennis van zaken, een 
scherp luisterend oor en gevoel voor nuances maakten Anton een gezaghebbend Statenlid. Zijn 
voornaamste successen: het stoppen van de bebouwing langs de kust en langs de randen van de 
Deltawateren. Volgens Anton, die naar hij zegt opgelucht is omdat hij niet meer op zoek hoeft 
naar onheilsberichten in de krant, is het belangrijk in de toekomst minder aandacht te schenken 
aan de beeldvorming en de inhoud voorop te zetten. 
 
Tevens vertrekken Bayram Erbisim uit de Statenfractie en Paul Weemaes uit de 
waterschapfractie. Bayram was sinds 2011 Statenlid. Paul zat in het waterschap vanaf 2011 en 
was anderhalve periode fractievoorzitter. 
 
De leden van de nieuwe Statenfractie en de nieuwe waterschapsfractie worden met bloemen 
verwelkomt. Dat zijn: Anita Pijpelink, Ralph van Hertum, Corina van der Vliet en Eddie Heerschop, 
respectievelijk Maarten Rossen en Kris Reijnierse.  
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3. Staten- en waterschapsverkiezingen 20 maart 
Lijsttrekker Anita Pijpelink is blij met de vier behaalde zetels. Met Flevoland is Zeeland de enige 
provincie waar geen PvdA Statenzetel verloren ging. De PvdA kandidaten waren de laatste drie 
weken voor de verkiezingen erg zichtbaar. Vooral de inzet van de afdelingen is belangrijk geweest 
gegeven het feit dat iedere stem telde om de vierde zetel als restzetel binnen te halen. Zij 
bedankt het sociale mediateam (Marco Eestermans en Niek Joosse), Cees Liefting en Ralph van 
Hertum die in de regio’s Zeeuws Vlaanderen respectievelijk de Bevelanden erg veel  goed werk 
verzet hebben, en Addy Cleven die, in samenwerking met Valerie van de Velde, vanaf de 
campagne van 2011 de affiches, folders en kaarten vorm gaf. 
 
Gevraagd naar de mogelijke deelname van het Forum van Democratie aan Gedeputeerde Staten 
luidt het antwoord dat qua ideologie het Forum op grote afstand staat van de andere partijen. 
Mocht er een vijfde partij nodig zijn om het college aan een voldoende meerderheid te helpen 
dan gaat de voorkeur uit naar Groen Links.  
 
Tot slot bedankt Marga Mulder Anita voor haar geweldige optreden tijdens de campagne. 
 
Voorzitter Conny Miermans wijst er op dat er een extra ledenvergadering komt om het 
collegeakkoord goed te keuren mocht de partij toetreden tot het college van Gedeputeerde 
Staten. 

 
4. Mededelingen van het gewestelijk bestuur 

In juni houdt het bestuur een heidag om zich te beraden over haar missie in Zeeland. Een van de 
zaken die dan prominent op de agenda staat is het versterken van de wisselwerking tussen 
gewest en afdelingen. 
 
Er komt het komend half jaar een evaluatie van de verkiezingscampagne. 

 
5. Vaststelling verslag van de ledenvergadering van 10 november 

Addy Cleven verwijst naar de zin: “Cees Liefting is de tweede kandidaat voor een plek in het 
college van Gedeputeerde Staten.” Volgens haar heeft de ledenvergadering dat besluit niet 
genomen. Het bestuur wijst erop dat op de conceptlijst Cees als tweede kandidaat deputeerde 
vermeld stond. En dus conform de conceptlijst, die verder niet ter discussie kwam,  de tweede 
kandidaat gedeputeerde is. Conny Miermans verontschuldigt zich voor het feit dat over de 
tweede kandidaat niet expliciet een besluit genomen is. Daarna wordt het verslag vastgesteld. 
 

6. Jaarverslagen en jaarrekening 2018 
Naar aanleiding van het jaarverslag van het gewest wordt opgemerkt dat in Borsele en Hulst 
zetels in college van B&W behouden bleven. 
 
Penningmeester Amanda van Hertum merkt naar aanleiding van de jaarrekening 2018 op dat veel 
geld is uitgegeven aan de campagne voor de gemeenteraden. Zij memoreert dat het gewest voor 
de tweede achtereenvolgende keer de jaarlijkse afdracht van 14000 euro niet ontving van wege 
te hoge banksaldi.  
 
Namens de kascontrolecommissie doet Laura Stroosnijder verslag: zij en Joyce Vermue hebben de 
boeken gecontroleerd en in alle opzichten in orde bevonden. Vervolgens wordt de jaarrekening 
2018 goedgekeurd en de penningmeester gedetacheerd. 
 
Laura vertrekt uit de kascontrolecommissie. In haar plaats wordt John van Tiel gekozen, die 
volgend jaar met Joyce Vermue de kascontrolecommissie vormt. 
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Naar aanleiding van het jaarverslag van de waterschapfractie roept Maarten Rossen in 
herinnering dat voorkomen is dat vervuilde grond is gebruikt bij het ophogen van de dijken bij de 
uitvoering van het plan Perkpolder. Aanvankelijk was de PvdA fractie in Hulst daar niet zo blij mee 
van wege de financiële consequenties. Naar aanleiding daarvan wordt opgemerkt dat het zaak is 
elkaar tijdig op te zoeken, en onaangename verrassingen over en weer te voorkomen. Naar 
aanleiding van de uitslag van de verkiezingen voor het waterschap noemt Maarten het 
opmerkelijk dat de lijstduwers veel stemmen trokken. 
 

7. Samenstelling gewestelijk bestuur 
Amanda van Hertum treedt af als penningmeester. Cor Reijn uit Terneuzen wordt voor 2 jaar als 
penningmeester verkozen. Hierbij wordt aangetekend dat Cor ook penningmeester is van de 
afdeling Terneuzen. Deze combinatie van functies is statutair slechts 6 maanden mogelijk. Het 
gewestelijk bestuur en de afdeling Terneuzen zullen tijdig dispensatie aanvragen van deze 
statutaire regel. 
 
Cor Sandee (Borsele) wordt voor 2 jaar herkozen als bestuurslid. Amanda van Hertum (Goes) 
wordt voor 2 jaar als bestuurslid gekozen.   
 
Willem Sanderse neemt afscheid als bestuurslid. Hij vervulde de functie sinds maart 2014. Willem 
zette zich vooral in voor het revitaliseren van de kleine afdelingen op de Bevelanden en voor 
scholing. Een en ander resulteerde in de leergang lokale politiek op de Bevelanden. Al doende was 
hij tevens interim voorzitter van de afdeling Kapelle en hield deze kleine afdeling op de been. 

 
8. Rondvraag en Sluiting 

Gevraagd wordt bij de landelijke partijorganisatie er op te wijzen dat de TV debattentijdens de 
campagne geheel in het teken stonden van de landelijke politiek, terwijl het feitelijk om 
provinciale verkiezingen gaat. Regionale thema’s kwamen totaal niet aan bod. 
 
Inez Flameling vraagt zich af of de taken van het waterschap niet beter bij de provincie kunnen 
worden ondergebracht. 
 
Er wordt geïnformeerd naar de 1 mei viering . Het bestuur heeft nog geen initiatief genomen. 
Anton van Haperen is bereid de viering vorm te geven met als onderwerp de historie van groen in 
de SPAP en de PvdA. Een viertal mensen is bereid Anton te helpen. 
 
 

Henk Leunk, 
secretaris 


