
Afdeling Middelburg

NOTULEN 

Afdeling Middelburg  
Woensdag  23-11-2017, 19.30 uur in Wijkcentrum Het Getij in Middelburg.

Aanwezig: Eric Lameijn (vz)
Nellie de Bont (penningmeester)
Henk van Bruggen (bestuurslid)
21 leden (zie presentielijst)

Afwezig m.k.:     8 leden   

 
1. Opening en vaststelling agenda

Eric opent  de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Agendapunt 5 (vaststelling verkiezingsprogramma) wordt op verzoek van Saskia Szarafinski als 
agendapunt 2 behandeld. Agenda wordt zo vastgesteld.

2. Vaststellen verkiezingsprogramma
Saskia, Peter de Doelder en Jeroen Louws hebben het conceptverkiezingsprogramma geschre-
ven. Saskia licht het conceptverkiezingsprogramma toe. Ervaring uit het verleden leert dat een 
dik boekwerk niet gelezen wordt en dus niet werkbaar is. Een pamflet evenmin. Er is nu voor 
een tussenweg gekozen. Belangrijk is dat standpunten en speerpunten (bijv. zorg, Porthos) in 
het programma goed naar voren komen. Verder hebben zij zich gedrieën laten leiden en 
inspireren door het  rapport Politiek van waarde (2015), waarin vier waarden centraal staan: 
bestaanszekerheid, arbeid/goed werk, verheffing en binding. Tenslotte citeert Saskia (met 
warme aanbeveling) uit het boek Tegenwicht . Waarom waarden ertoe doen (2013).
Vervolgens kan op het conceptverkiezingsprogramma gereageerd worden:
1. De titel is niet geschikt (Conny Boersma: te PVV-achtig; amendement Rob Stufkens). 

Jeroen: De titel moet zeggenschap en kracht uitstralen. Na enige discussie blijven er 2 titels
over, nl. 1. Een krachtige samenleving en 2. Met onze inwoners.

De programmacommissie gaat hiermee aan de slag.
Jeroen leest 2 amendementen voor (vanwege de omvang worden de amendementen hier niet 
weergegeven maar zijn zij bij Jeroen op te vragen).
2. Het eerste amendement (van Caroline Diepeveen) betreft hoofdstuk 3: onderwijs. De 

middengroep: het middelbaar onderwijs ontbreekt. Amendement wordt aangenomen.
3. Tweede amendement (van Wendy Westerlaken en Mehmet Kavsitli) betreft het ontbreken

van het thema economische bedrijvigheid  bij hoofdstuk 4 in het verkiezingsprogramma. 
Jeroen vindt het amendement te omvangrijk om in zijn geheel over te nemen maar gaat 
met Wendy de tekst aanpassen en daarna invoegen.

Eric vat samen dat hoofdstuk 4 een brede werkparagraaf wordt waarin Orionis een belangrijke 
rol blijft spelen; ook zal Orionis in de titel verwerkt worden. Hiermee wordt het amendement 
aangenomen.
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4. Anita Pijpelink wil graag innovatie en duurzaamheid in het programma opgenomen zien. 
Daarmee wordt het programma volgens haar ook progressiever. Dit zal meegenomen 
worden.

5. Tom van Aalst wil bij hoofdstuk 5 meer inhoud over het nieuwe wonen vanuit eigen 
initiatief. Hij denkt hierbij aan de tiny houses. Hij mist de nieuwe ontwikkelingen voor wat 
betreft het nieuwe wonen. Benoem ook de ouderen en de sociale huurwoningen.

6. Ernst Radius mist nieuwe initiatieven voor ouderen.
Saskia zegt toe in ieder geval een zin toe te voegen over het faciliteren van eigentijdse 
initiatieven voor mensen met  een kleine beurs.
7. Rob wil graag bij samenwerking onderwijs, overheid en bedrijfsleven aandacht voor het 

thema loopbaanontwikkeling. Saskia vindt dit moeilijk in de lokale politiek op te nemen.
Rob schuift dit thema door naar Anita voor de provinciale politiek.

8. David Walvis beveelt aan ervoor te zorgen dat het armoedebeleid op orde blijft en dat het 
niet teloor gaat.

9. Saskia is voornemens in de campagne de wapenfeiten uit de afgelopen periode (zo 
mogelijk per wijk) onder de aandacht te brengen. Dit voornemen wordt breed gedeeld.

10. Conny mist Sint Laurens in de opsomming over de wijken. Dat wordt alsnog opgenomen.
11. Ernst pleit voor aandacht voor kunst in de openbare ruimte.
Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld onder dankzegging aan Saskia, Peter en Jeroen. 
De aanpassingen worden nader bezien en opgenomen.

3. Vaststellen verslag ALV  d.d. 30 maart 2017
Onder dankzegging aan de notulist wordt het verslag geaccordeerd.

4. Vaststellen begroting 2018 en werkplan 2018
Nellie deelt mee dat het landelijk bestuur meende dat in Zeeland het Gewestelijk bestuur en 
een 4-tal gemeenten teveel reserves hebben.  Dank zij Henk Leunk, voorzitter a.i. van het 
Gewestelijk bestuur, is het geclaimde bedrag kwijtgescholden. Wel kan de PvdA Middelburg 
geen aanspraak meer maken op extra geld vanuit het verkiezingsfonds in 2018. Jeroen vraagt 
of het handig is om de afdrachten onder de noemer campagne te plaatsen. Nellie legt uit dat 
dat belastingtechnisch moeilijk is.
Het bedrag voor de reservering campagne (nr. 8011) wordt op voorstel van Marijn Dieleman 
aangepast en begroot op 6000,00 euro. Mutatis mutandis geldt dat ook voor toevoeging 
verkiezingsfonds (nr. 4700).  De begroting wordt conform vastgesteld. Ook het werkplan wordt
vastgesteld.

5. Vaststellen kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018
Kees Meijler neemt het voorzitterschap tijdelijk over en schetst de procedure. Vervolgens 
deelt Henk van Bruggen de - vertrouwelijke - motivering bij de conceptkandidatenlijst uit. Hij 
zal erop toe zien dat alle documenten na het agendapunt aan hem geretourneerd worden. 
Conny geeft als voorzitter van de kandidaatstellingscommissie een toelichting op de 
motivering. Hierna wordt een korte leespauze ingelast. Een commissie van stemopneming 
wordt benoemd. Per individuele plaats wordt bekeken waarom iemand die plaats is 
toebedeeld; eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden waarna een stemming zal volgen.
Conny licht toe: het afdelingsbestuur heeft de KSC samengesteld. Deze commissie had 
aanvankelijk grote zorgen over het gebrek aan kandidaten. Bij de samenstelling van de 
kandidatenlijst is rekening gehouden met een aantal criteria: allereerst dienen de kandidaten 
te voldoen aan het profiel zoals dat door het afdelingsbestuur is opgesteld, en het sociaal 
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democratisch gedachtengoed te onderstrepen; voorts gaat het zowel om continuïteit als om 
vernieuwing, om argumentatie en overtuigingskracht, en om samenwerking. Gelukkig zijn er 
uiteindelijk zeven (7) goede kandidaten uit gekomen.
Het afdelingsbestuur is unaniem akkoord gegaan met de voorgestelde kandidatenlijst.
Het is een evenwichtige lijst geworden met helaas te weinig vrouwen. Er heerste wel enige 
bezorgdheid over het te volgen tijdspad. Conny dringt er dan ook op aan om in de toekomst te 
kiezen voor een vlotter tijdspad en dus eerder te beginnen. Conny is blij met de lijst en de 
lijstduwers.
Ger Wolters merkt op dat er weliswaar weinig vrouwen op staan maar ook weinig kandidaten 
onder de 50. Nellie geeft aan dat 80 procent van de leden van voor 1955 is; de 20 procent 
leden die jonger is, is persoonlijk benaderd of ze zich wilden kandideren; helaas was dat niet 
het geval.

Op plaats 1, als lijsttrekker, wordt voorgesteld Jeroen Louws. De afgelopen periode heeft hij 
zijn kwaliteiten bewezen en de KSC ziet hem als een waardig opvolger voor Peter. Jeroen 
wordt bij acclamatie benoemd.
Op 2. Caroline Diepeveen. Zij heeft op de KSC diepe indruk gemaakt, is nieuwkomer en zij is 
sterk maatschappelijk betrokken. Zij wordt bij acclamatie benoemd.
Op 3. Mehmet Kavsitli. Hij heeft ruime ervaring in de raad en een brede kennis van zaken. Hij 
wil een passend antwoord geven op het populisme. Bij acclamatie benoemd.
Op 4. Herman Lelieveld als 2de nieuwkomer. Hij heeft o.a. onderzoek verricht naar burger-
participatie, en veel expertise in onderzoek op het gebied van de lokale en Zeeuwse politiek. 
Ter voorbereiding op zijn gemeenteraadlidmaatschap gaat hij de Jan Schaperleergang volgen. 
Het bestuur heeft voor Herman dispensatie gekregen bij het landelijk bestuur omdat hij nog 
niet lang genoeg lid van de PvdA was. Hij wordt bij acclamatie benoemd.
Op 5. Marijn Dieleman. Hij staat midden in de Middelburgse samenleving en heeft een enorm 
netwerk. Hij is betrokken en heeft een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke 
verhoudingen. Hij wordt benoemd bij acclamatie.
Op 6. Marga de Brauwer. Zij heeft ruime ervaring als fractielid en fractie-assistent, en heeft 
een groot netwerk in de wijk. Zij wordt bij acclamatie benoemd.
Op 7. Bob van Schuylenburch. Hij wil de Middelburgse politiek begrijpelijk maken voor de 
Middelburgers. Hij wordt bij acclamatie benoemd. 
Na de 7 kandidaten worden de eerste drie lijstduwers bij acclamatie benoemd:
Op 8. Ernst Radius.
Op 9. Evi Malawauw.
En op 10. Tom Aarts.

De voorzitter meldt dat zich geen tegenkandidaten gemeld hebben en wil de volgorde van de 
lijstduwers handhaven zoals zij op de lijst vermeld staan. De vergadering stemt hier unaniem 
mee in.

Anita maakt een voorbehoud omdat zij met veel plezier als fractievoorzitter in de Provinciale 
Staten zit en daar ook wil blijven. Mocht zij veel voorkeurstemmen krijgen, dan wil ze die 
overhevelen naar de top van de lijst want zij blijft in de Staten.

De Kandidaatstellingscommissie wordt bedankt voor haar werk.
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Jeroen spreekt uit dat hij dit moment als een historisch moment voelt. Hij is enorm 
gemotiveerd en vereerd en wil er graag een succes van maken. Hij wil niet weglopen voor 
negatieve geluiden en de komende 4 jaar een stevige positie in gaan nemen in Middelburg. Dit 
samen met een hecht team. Nu goed en krachtig campagne gaan voeren waarbij hij hoopt op 
ons aller steun. Hij dankt voor het vertrouwen.
De kandidaten worden door een ieder gefeliciteerd.

6. Informatie over de opzet van de campagne.
Op voorstel van Marijn worden in het persbericht de wijken waarin de kandidaten wonen, 
weggelaten. Jeroen verzorgt dit.
Jeroen meldt dat de grote lijnen voor de campagne bekend zijn. Er wordt nog gekeken naar en 
gewerkt aan de inzet van sociale media tijdens de campagne. Allereerst zal er een campagne-
team gevormd worden en een campagnecoördinator aangesteld. Er gaat per wijk campagne 
gevoerd worden en een datum vastgesteld om de aftrap te geven. De poster moet nog 
ontworpen worden. Begin januari is de start van de campagne. Kees zorgt voor een concrete 
lijst met activiteiten, ook per wijk. Pim en Kees zijn bezig met een programma  om de nieuwe 
kandidaten voor te bereiden, samen met de huidige kandidaten. Dit programma bevat o.a. de 
onderwerpen sociaaldemocratisch gedachtegoed, werking van de raad, zorg, milieu, en 
financiën. Hiervoor worden enkele avonden in december-januari uitgetrokken. 

7. Sluiting
Eric sluit om 22.15 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Christa Stufkens,  Notulist

(waarnemend voor Aty Harwijne 
die vanwege familieomstandigheden verhinderd is)
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