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

NOTULEN  
 
Gewestelijke Ledenvergadering PvdA  
Buurthuis ‘De Pit’ te Goes 
Zaterdag 8 april 2017, 09.30 – 12.00 uur. 
 
Aanwezig:    Zie presentielijsten  
   
Afwezig met kennisgeving:   
Lambert Verheijen, PvdA 1ste Kamer; Aty Harwijne, Middelburg; Ralph van Hertum, Statenfractie; Jan 
de Bart, Kapelle; Annelies ’t Hoen, N-Beveland; Frans de Bruijne, Veere; Jan Schuurman Hess, N-
Beveland; Willem Sanderse, Gewestelijk bestuur; Peter Monsieurs, Sluis; Frances Oreel, Vlissingen; 
Ron de Kort, Hulst en Joyce Vermue, Sluis. 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

Bob van Schuylenburch opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal woord van 
welkom voor de deelnemers  aan de masterclass lokale politiek en voor Attje Kuiken, lid van de 
Tweede Kamer. Attje zal het gewest Zeeland vertegenwoordigen in Den Haag. 
Het voorstel om agendapunt 8 te behandelen na agendapunt 5 wordt overgenomen. Agendapunt 
8 voorziet in een terugblik op de Tweede Kamerverkiezing vanuit het Gewestelijk bestuur en  de 
2de Kamerfractie. Attje en Albert zullen hun visie geven. De Jonge Socialisten willen bij dit onder-
werp een tweetal voorstellen indienen. 
  

2. Mededelingen Gewestelijk bestuur 
Er zijn geen mededelingen..  
        

3. Vaststelling van het verslag Ledenvergadering d.d. 19 november 2016 
 De notulen  wordt zonder wijzigingen geaccordeerd. 
 
4. Jaarverslag en jaarrekening 2016 van het Gewest 
 Bob geeft een toelichting op het jaarverslag en vermeldt de activiteiten die in 2016 plaatsvonden. 

Het ledental is gedaald maar na de desastreus verlopen verkiezingen van 15 maart hebben zich 
wel weer nieuwe leden aangemeld. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
Op de jaarrekening geeft de penningmeester a.i. Henk Leunk een toelichting. De kascontrole-
commissie bestaat uit Ron de Kort en Raymond Stouten. Helaas kunnen beide heren niet 
aanwezig zijn om te bevestigen dat zij de jaarrekening hebben goedgekeurd. Henk vraagt om hem 
dit vertrouwen te geven. Hiermee gaat iedereen akkoord. 
Ron de Korts termijn in de kascontrolecommissie is beëindigd. Op de vraag van Henk wie deze 
plaats in de commissie wil innemen, is Laura Stroosnijder uit Borsele bereid deze taak over te 
nemen. De jaarrekening wordt goedgekeurd. Bob dankt Henk voor zijn inzet. 
 

5. Samenstelling Gewestelijk bestuur 
Anouschka van Immerseel treedt af als Gewestelijk bestuurslid. Het voorstel is om Cor Sandee als 
opvolger in het bestuur te benoemen. Unaniem wordt Cor voor 2 jaar gekozen. 
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Amanda van Hertum heeft zich beschikbaar gesteld als penningmeester in het Gewestelijk 
bestuur. De leden stemmen in met deze benoeming als penningmeester voor 2 jaar. 
Cor en Amanda stellen zich voor aan de leden (zie de link op de website). 
 
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld of een combinatie van functies binnen het 
Gewestelijk bestuur en het bestuur van Borsele mogelijk is. Henk antwoordt dat dit het eerste half 
jaar mogelijk is en daarna moet er dispensatie aangevraagd worden. 
 
Bob neemt afscheid van Anouschka. Haar inbreng in het bestuur is zeer waardevol geweest, 
vanwege haar rust, haar pragmatische en realistische aanpak. Bovendien is Anouschka zeer stellig 
en betrouwbaar. Bob wenst haar zeer veel succes toe en met applaus wordt Anouschka bedankt  
voor haar inzet. Anouschka kijkt terug op de afgelopen twee jaar en bedankt een ieder voor de 
samenwerking. 

 
6. Actuele zaken uit de Statenfractie, plus het jaarverslag 2016 

Over het jaarverslag van de Statenfractie zijn geen vragen. Het verslag wordt goedgekeurd. Anita 
Pijpelink vermeldt vervolgens dat de Staten een motie van de hand van Anton van Haperen goed- 
keurden die beoogt voortaan de burgers eerder te betrekken bij grote ingrepen in het kustland-
schap. Bij de plannen voor een Bèta College in Zeeland wordt erop aangedrongen  een verbinding 
te realiseren met het gehele technische onderwijs in de provincie, dus ook met het MBO, om zo 
draagvlak onder de Zeeuwse bevolking te creëren. De provincie probeert lering te trekken uit het 
Sloeweg-debacle. De rol van de Staten en het provinciebestuur wordt onder de loep genomen. De 
fractie stelt vooral vragen bij de aanpak van grote projecten waarbij een veelvoud aan partijen 
betrokken is. De reiniging van het Thermphosterrein verloopt traag. Om de gerezen problemen 
het hoofd te kunnen bieden wordt een nieuw plan van aanpak gemaakt. 
 

7. Actuele zaken uit de Waterschapfractie, plus het jaarverslag 2016 
Het jaarverslag wordt zonder verdere discussie goedgekeurd. Daarna noemt Paul Weemaes een 
aantal zaken die binnen het waterschap spelen. De PvdA-fractie wil het waterschap vrijwaren van 
de BTW die het schap betaalt op het onderhoud van wegen. Buiten Zeeland is het onderhoud van 
wegen een taak van gemeenten of provincies. Die betalen geen BTW over het wegenonderhoud. 
Het schrappen van de BTW scheelt bijna 2 miljoen per jaar aan waterschapslasten. Verder kan er 
bezuinigd worden op de huisvesting van het Waterschap. Momenteel heeft het waterschap twee 
kantoren: één in Middelburg en één in Terneuzen. Men vindt dat het kantoor in Terneuzen 
verkocht of verhuurd zou moeten worden. Gekeken wordt of kwijtschelding van waterschaps-
lasten voor mensen met een gering inkomen automatisch geregeld kan worden via de 
belastingdienst. Deze dienst heeft namelijk goed zicht op de inkomens van de burger. 

 
8.  Terugblik op de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. 

Bob geeft een impressie van de avond van 15 maart waarbij ongeloof en verdriet de boventoon 
voerden. Er is in Zeeland veel campagne gevoerd. Het campagneteam van Joyce heeft zeer hard 
gewerkt, met name in Zeeland. Het campagneteam van Albert heeft ook landelijk campagne 
gevoerd. De klap is onvoorstelbaar groot en de vraag is wat nu? We moeten blijven bestaan, 
mensen rekenen op ons en dus moeten we strijdbaar verder gaan. Waar ging het mis? In de 
afgelopen 4 jaar kwamen onze thema’s sociale zekerheid en werkgelegenheid nauwelijks naar 
voren. 
Attje wordt ons ‘Zeeuwse kamerlid’ vanuit Breda. Attje wil graag van ons horen hoe wij de 
campagne beleefd hebben. Die vraag leidt tot o.a. de volgende opmerkingen en conclusies: 
•  In de afgelopen 4 jaar werden we als partij nauwelijks serieus genomen omdat we niet achter 

onze principes bleven staan;  
• Mensen die ingeruild worden voor mensen (werknemers) uit het Oostblok; 
• Niet herkenbaar voor werknemers; 
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• Geen concrete boodschap en de boodschap kwam niet over; 
• De gemeente Hulst gaat op de bijstand korten; dat past niet in onze agenda; 
• Wat doen de media met ons, alles wat de PvdA doet, is negatief; alles wat de VVD doet, is 

positief; 
• De lijsttrekkersverkiezing: Kiezen tussen goede, capabele mensen als Samsom en Asscher is 

ongeloofwaardig;  
• De PvdA heeft niet goed duidelijk gemaakt wat zij allemaal aan slecht beleid heeft kunnen 

voorkomen; 
• De VVD gaat met alle successen aan de haal, meer duidelijkheid naar de kiezer brengen; 
• Het Sociaal domein, de keuze voor decentralisatie heeft erin gehakt; 
• Wanneer je zelf in de moeilijkheden zit, komen een positief Europaverhaal en een 

integratieparagraaf slecht over; 
• Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en Statenverkiezingen waren de mensen boos en 

gingen niet stemmen, bij deze verkiezingen gingen ze wel stemmen maar niet op de PvdA; 
• Als leden moeten we veel kritischer zijn bij het vaststellen van het regeerakkoord; 
• Tijdens de regeerperiode is de PvdA weinig zichtbaar geweest in de media; 
• Grote kloof tussen bestuurders en de bevolking; 
• Te laat campagne gaan voeren, mede als gevolg van de tweestrijd Samsom-Asscher; 
• We mogen veel trotser zijn op wat we bereikt hebben en daarin ook duidelijk zijn; 
• Er zijn duidelijke zorgen over de samenleving en er is veel racisme; 
• De PvdA is  de mensen met de lagere inkomens kwijtgeraakt; 
• Er was eerder verandering nodig geweest; 
• Kijk vooruit. De Sociaal Democratie heeft altijd een visie gehad; ontwikkel die visie verder; 
• Er is en blijft een discrepantie tussen kapitaal en arbeid; 
• Positief is dat er ook veel positieve reacties waren en zijn op de campagne. 
 
Volgens Albert de Vries heeft onder paars (eind vorige eeuw) zich een kentering voorgedaan toen 
de PvdA inzette op de marktwerking. Dat was het begin van de vele fouten die zouden volgen. De 
verzuiling is verdwenen en ook is er geen constante meer in de verkiezingsuitslagen. In deze 
regeerperiode is het begonnen met het regeerakkoord, waarin we veel gerepareerd hebben 
zonder dat te communiceren. We zijn in de fuik van technisch beheer gelopen en zijn onze idealen 
uit het oog verloren. Het lijsttrekkersdebat heeft geleid tot alleen maar verliezers. Attje is het 
hiermee eens. Sommige dingen zijn wel te verklaren maar met  zo’n analyse heb je nog niet de 
weg terug te pakken. In de afgelopen periode waren we voortdurend bezig om meerderheden te 
zoeken en dat is teveel in stilte gebeurd. We hadden meer in het openbaar moeten knokken. 
Waar we wel in het openbaar over hebben geknokt, was het asielbeleid. Dat moet voortaan 
anders. Debatteren is prima maar krab niet voortdurend alles open, aldus Albert. 
Vanuit de leden wordt opgemerkt dat het asielbeleid op nummer 1 stond  in het verkiezings-
programma. Dat hadden de sociaal-economische thema’s moeten zijn. 
Links heeft een probleem nu het hele politieke landschap is verrechtst. De aanbeveling is om als 
partij eerst een goede analyse te maken en af te ronden en daarna gezamenlijk te bouwen aan de 
toekomst. 
 
Volgens Anita is de belangrijkste  reden om lid te zijn van de PvdA solidariteit. Dat geldt extern in 
de maatschappij maar ook intern in de partij: je doet het samen. Zorg dat je actief tegenkrachten 
creëert, maar ga niet rollend over straat. Als kleine Statenfractie proberen we ervoor te zorgen 
dat er voldoende mensen meekijken. Zo wordt JS uitgenodigd voor een schaduwfractie. Werk 
vanuit die solidariteit, wees trots op waar we voor staan en behoud je ideologie. 
 
Volgens Ben is het meest vervelende van deze uitslag het medelijden. De vaste kiezer zijn we kwijt 
aan Jesse Klaver. Men herkent zich niet in het beeld dat wij uitstralen: dat is het beeld van een 
partij van oude mensen met linnen tasjes die chagrijnig zijn. Ben heeft nog wel een advies: ga niet 
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meeregeren. Hij put hoop uit de jongeren die inspiratie willen en die hopen te vinden bij de PvdA. 
Laten we ons erop bezinnen hoe nu verder en houd het goede verhaal. 
Attje vreest dat we de volgende verkiezingen ook gaan verliezen. 
 
Paul Weemaes adviseert om onze strategische speerpunten punten in te zetten. In de afgelopen 
tijd moest de slechte boodschap gebracht worden door de PvdA omdat Rutte in het buitenland 
verbleef. 
Ga je nu voorbereiden op wat je belangrijkste punten zijn. Voorlopig zal er geen regering komen 
maar bereid je voor op de vraag naar regeringsdeelname wanneer men er niet uitkomt. 
 
Er volgt een discussie over wel of niet meeregeren. De mening dat dit niet het moment is om mee 
te regeren overheerst : vanuit de oppositie moeten we ons herpakken. 
Laten we ons nu eerst gaan richten op de Gemeenteraadsverkiezingen waarbij we ons gaan 
richten op 1 of 2 onderwerpen en ons daarop profileren. Wacht niet af en begin niet te laat. 
Zorg dat je herkenbaar bent. Er volgt een oproep aan het Gewest om snel werkgroepen te 
formeren en ervoor te zorgen dat de afdelingen zichtbaar zijn. 
Maak ook een social mediaplan en ga vloggen. Zorg voor Zeeuwse onderwerpen, maak daar 
speerpunten van.   Genoemd worden de intensieve veehouderij en de drugscriminaliteit. 
 
De Jonge Socialisten blikken terug op de Tweede Kamerverkiezingen bij monde van Wouter van 
der Pijl. 
De campagne is goed verlopen. Het voorcongres in Zeeland heeft een grote impact gehad op het 
verkiezingsprogramma. Dat is zeer goed verlopen. JS heeft wel een verbeterplannen waaronder 
een strategieplan voor de social media. 
Wouter uit zijn ongenoegen over de te lage plaatsen op de verkiezingslijst van de Zeeuwse 
kandidaten. Wouter pleit ervoor om in Zeeland een vuist te maken ten gunste van de Zeeuwse 
kandidaten. 
Ook uiten Wouter en Tom hun ongenoegen over het feit dat Bob op het laatste congres pleitte 
tegen het op het voorcongres aangenomen amendement om het bestaansrecht van kleine 
dorpsscholen uit het verkiezingsprogramma te schrappen. Bob noemt zijn optreden onhandig 
maar wijst erop dat zijn pleidooi was ingegeven door de wetenschap dat het landelijk bestuur het 
bestaansrecht van kleine dorpsscholen als speerpunt in de campagne wilde gebruiken. De Jonge 
Socialisten vinden dat hij de verdediging van de kleine scholen aan anderen had moeten over- 
laten en geen onduidelijkheid had mogen scheppen over het standpunt van het Zeeuwse 
voorcongres. Albert onderschrijft dat de partijtop een ander standpunt had over de kleine 
dorpsscholen dan het Zeeuwse voorcongres en vele anderen binnen de partij. Wouter vraagt aan 
Bob waarom hij zitting heeft genomen in de kandidaatstellingscommissie als Gewestelijk 
voorzitter. Henk schetst de procedure rond deze kandidaatstellingscommissie. In de kandidaat-
stellingscommissie hebben mensen uit alle provincies zitting. Het gewest kan mensen voordragen. 
Het partijbestuur doet een keuze en legt een voorstel voor de samenstelling van de commissie 
voor aan het congres. Bob was door de commissievoorzitter aangedragen vanwege zijn onderwijs-
achtergrond. Toen dat gebeurde, was hij nog voorzitter van de afdeling Middelburg. De Zeeuw in 
de commissie zit er op persoonlijke titel en niet namens het gewest. Hij of zij dient te handelen 
met het oog op de door het congres vastgestelde profielen. 
 
Vervolgens komen de twee (2) voorstellen van de Jonge Socialisten aan de orde. Deze voorstellen 
zijn tijdens de vergadering uitgereikt. De voorstellen zijn als bijlage bij deze notulen gevoegd.   
Het voorstel voor een Gewestelijk Mediateam: 
Bob ondersteunt van harte het plan voor de social media. Vorm een team en volg één duidelijke 
lijn. De website moet wel voortdurend gevuld worden en er dient gezorgd te worden voor 
inbreng. De leden stemmen in met dit voorstel. 
Het voorstel Traject kandidaatstelling Tweede Kamer: 
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Over de punten 1-2-3-4 in het procedurevoorstel kunnen de leden het eens zijn: het Gewestelijk 
bestuur zal nagaan waar ze, indien nodig, toegevoegd kunnen worden aan de scoutingnotitie die 
de ledenvergadering in november 2013 vaststelde. Anders ligt dat bij de punten 5-6-7: deze zijn 
strijdig met de door het partijbestuur vastgestelde procedures omtrent de lijstadviescommissie, 
op basis van een door het congres in 2011 aangenomen motie omtrent de wenselijkheid van 
regionale spreiding van de kandidaten op de lijst voor de 2de Kamer.  Het vergt een congresbesluit 
om daar verandering in te brengen. Het zelfde geldt voor de uitgesproken wens om bij bijvoor-
beeld de eerste twintig kandidaten op de lijst een vertegenwoordiger uit elk gewest te kiezen. 
Desgevraagd geeft Frits de Kaart, die lid is van de scoutingscommissie, uitleg over de werkwijze 
van de commissie. Er wordt gestreefd naar transparantie maar de scoutingscommissie moet ook 
kunnen werken in alle vertrouwelijkheid. Het gaat over personen en niet iedereen wil kenbaar 
maken dat hij zich kandidaat stelt. Het beste wat we kunnen doen, is zorgen voor goede 
kandidaten. Met behulp van de afdelingen heeft de commissie een goede inventarisatie van 
mensen met kwaliteiten voor onze partij. Bob benadrukt dat de commissie mede afhankelijk is 
van input van de afdelingen.  
Concluderend:  Het voorstel  met betrekking tot het Mediateam  is aangenomen. Van het voorstel 
met betrekking tot de kandidaatstelling Tweede Kamer worden de eerste 4 punten overgenomen.  
Om de andere punten te realiseren moeten andere wegen gevolgd worden. Dat geldt ook voor de 
wens regionale kandidaten te verzekeren van hogere plaatsen op de kandidatenlijst. 
 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Omstreeks 12.00 uur wordt de vergadering 
gesloten. 

 
De volgende gewestelijke ledenvergadering is voorzien voor zaterdag 25 november 2017.  
 

 
 
Christa Stufkens, 
notulist 


