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Beknopt verslag van de Algemene Ledenvergadering afd. Middelburg PvdA, gehouden
28 november 2018 te Middelburg

Aanwezig:  zie aangehecht presentielijst

1. Opening, berichten van verhindering, vaststellen agenda, mededelingen
Eric opent de vergadering. 
Bericht van verhindering is ontvangen van: Henk van Bruggen, Evie Malawauw, Fiek Smitskamp, 
Mehmet Kavsitli, Saskia Szarafinski en Maarten Rossen.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen
- Eric deelt mede dat Henk van Bruggen om gezondheidsredenen zijn functie in het bestuur per 

direct heeft moeten neerleggen. Zelf zal hij na de provinciale verkiezingen stoppen. Een en ander
betekent dat het bestuur dringend versterking nodig heeft. Het bestuur stelt voor om zoek te 
gaan naar een interim-voorzitter met de opdracht te bezien op welke wijze deze versterking kan 
worden aangepakt. Een mogelijke samenwerking met de collega besturen van Vlissingen en 
Veere wordt daarbij niet op voorhand uitgesloten. De aanwezigen kunnen zich vinden in dit 
voorstel – actie voorzitter en fractievoorzitter

- Er is een brief ontvangen van Piet Kraan waarin de LPM reageert op een artikel in de Rode Jet 
over de formatie. Het bestuur stelt voor dat voorzitter Eric en fractievoorzitter Jeroen het 
gesprek hierover aangaan met de LPM. De ledenvergadering kan zich daarin vinden.

- Namens de ALV zullen bloemen, voorzien van een kaart met handtekeningen, worden bezorgd 
bij Henk, Evie en Fiek -  actie Aty

2. Verslag ALV d.d. 28 maart 2018.
Het verslag van de ALV van 28 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het 
verslag spreekt Peter de Doelder zijn waardering uit voor de attentie die hij voor zijn werk in de 
fractie heeft ontvangen.

3. Begroting en werkplan 2019
Nellie geeft een toelichting op de begroting 2019. Deze begroting is gebaseerd op de verwachte 
afdracht van het partijbureau. Met de fractie zijn daarnaast afspraken gemaakt over het beheer van 
de gelden die gereserveerd worden voor de verkiezingen. De fractie legt hierover verantwoording af 
aan het bestuur en ook aan de ALV. Deze afspraak zal schriftelijk worden vastgelegd – actie 
penningmeester. De begroting 2019 wordt goedgekeurd.
In het werkplan 2019 zal de zinsnede over het ombudswerk worden geschrapt – actie Aty. Voor het 
overige wordt het werkplan 2019 goedgekeurd. 
Begroting en werkplan worden door de penningmeester ingediend bij het partijbureau.

4. Actuele zaken uit de gemeenteraad. 
Jeroen geeft aan dat zijn visie op de (in)formatie al in de Rode Jet te lezen stond. Hij blikt nog kort 
even terug hierop. 
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In de oppositie wordt redelijk samengewerkt, voornamelijk met Groen Links en CU. Met SP en D’66 
zijn er wel contacten maar de oppositie als geheel is op verschillende dossiers verdeeld.
Er vindt in de vergadering een discussie plaats hoe om te gaan met het Porthos dossier. Er wordt 
benadrukt dat dit vooral moet worden benaderd vanuit het belang van de klanten. Hun belang lijkt 
haaks te staan op de opheffing van Porthos. De rekenkamer deelt dit standpunt. 
De fractie krijgt het advies zich ook te richten op klimaatbeleid en – in reactie op het erg reactief 
bezig zijnde college – met innovatieve ideeën te komen. 

5. Verkiezingen provinciale staten en waterschap 2019. 
De afdeling Middelburg heeft meegewerkt aan de startbijeenkomst met Paul Tang. Daarnaast is 
toegezegd dat Middelburg de campagne wil ondersteunen door bij activiteiten op de Abdij of in 
Middelburg uit te rukken met het Rode Karretje (mits tijdig gerepareerd) en te canvassen op de 
markt – weer of geen weer.
Anita is lijsttrekker en beoogd gedeputeerde. Op het verkiezingsmateriaal wordt alleen haar foto 
gebruikt. In de regio’s Schouwen, De Bevelanden en Zeeuws Vlaanderen daarnaast ook nog folders 
met haar samen met de hoogste kandidaat uit die regio. Dat gaat om Corina van Vliet, Ralph van 
Hertum, Marion Lippens/Cees Liefting.
Albert coördineert de campagne, daarbij ondersteund door diverse groepen, zoals voor 
communicatie, organisatie activiteiten e.d. Staten en waterschap trekken samen op. Coördinator 
voor Walcheren is Tom Lievense.
Anita informeert de ALV over de dossiers waar de statenfractie zich op dit moment mee bezighoudt.
Jeroen zegt toe dat hij namens de fractie contact met Tom op zal nemen om te bespreken hoe 
Middelburg de campagne kan steunen – actie Jeroen
Anneke Hartman wil graag mee helpen onder de voorwaarde dat zij gehaald en gebracht wordt. – 
actie fractie/bestuur

6. Rondvraag en sluiting
Op vraag uit de vergadering over het winkelcentrum Dauwendaele zegt Jeroen toe dat de fractie 
opnieuw vragen zal stellen – actie Jeroen

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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