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PvdA afdeling Tholen – Jaarverslag 2015. 
 
Na de verkiezingen in maart 2014 was de PvdA geen collegepartij meer. De fractie 
heeft dat kritisch, maar op een constructieve wijze opgepakt. Begin 2015 knetterde het 
wel even in de raad, maar na een goed gesprek ging er zand over. 
 
In 2015 vond ook de transitie plaats. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verant-
woordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. 
Een deel van deze taken hadden zij al, een deel hebben ze overgenomen van de Rijks-
overheid. Het idee is dat de gemeenten het dichtst bij de inwoners zitten en deze zorg 
effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kunnen leveren. 
 
 Dit gaat echter niet zonder problemen. Zorgorganisaties kwamen in de moelijkheden 
en er is verlies aan werkgelegenheid. Grote problemen waren er met de uitkering van 
het PGB. Er waren mensen die na een “keukentafelgesprek” de helft minder huishou-
delijke hulp kregen. De fractie heeft meermalen een handje toe moeten steken om 
problemen op te lossen. 
 
In het najaar kwam een grote vluchtelingenstroom op gang door de verschrikkingen 
van een oorlog in eigen land en door de uitzichtloosheid in de vluchtelingenkampen. 
Het geeft verdeeldheid in ons land. Naast heftige reacties door tegenstanders van 
vluchtelingenopvang, waren er grote groepen vrijwilligers die vluchtelingen helpen 
wilden. Ook onze gemeente bood vluchtelingen noodopvang. Naast wat lokaal “schil-
derwerk” en reacties op Facebook waren er ook hier veel vrijwilligers actief. Hartver-
warmend noemde burgemeester Van de Velde het. 
 
De gemeente Tholen probeert al langer baten en lasten in evenwicht te houden. Nu 
daar nieuwe taken bij komen gaan de financiële problemen knellen. Najaar 2015 zijn 
intern naar oplossingen gezocht. De PvdA heeft daar als goed gemeentebestuurder en 
vanuit ons eigen programma loyaal aan meegewerkt. Ook al zijn we op dit moment 
een oppositiepartij, de PvdA zal niet voor zijn verantwoordelijkheid weglopen. 
 
Dit alles laat de PvdA als vereniging niet onberoerd. De onzekerheid die is ontstaan 
door de nieuwe beleidsmaatregelen zie je terug in de peilingen. We gaan er van uit dat 
we na deze kabinetsperiode de boel op orde hebben, sterk en sociaal zijn.  
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Activiteiten. 
 

 De fractie en het bestuur vergaderen gezamenlijk op de dinsdag voor de verga-
dercyclus van de commissies en de raad. In 2015 waren er 8 bijeenkomsten.  

 Op 5 maart is de jaarvergadering gehouden in Meulvliet te Tholen. 

 In 2015 waren er  Provinciale Statenverkiezingen. Fractie en bestuur zijn op 21 
en 28 februari en op 8 maart de straat op gegaan om te canvassen. Daarnaast is 
een laatste dag folder verspreid.  

 De PvdA Kamerfractie heeft een bezoek aan de regio West Brabant – Zeeland 
gebracht. Ze hadden ook een ontvangst op de Speelmansplaten. Henk Nieu-
wenhuis heeft namens PvdA afdeling Tholen de honneurs waargenomen.  

 In de tweede helft van 2015 is er een gewestelijk scouting commissie ingesteld 
met het doel geschikte mensen te vinden voor diverse bestuursfuncties in en 
namens de PvdA. Voor onze afdeling heeft Henk Nieuwenhuis zitting genomen 
in de commissie. Over de aanpak en onze mogelijkheden is gesproken met 
Henk en commissielid Kees Meijler. 

 In 2015 waren er 2 jubilarissen. Mevrouw Buijs was 40 jaar lid, mevrouw Den 
Haan 25 jaar. Beide dames werden door bestuurleden gefeliciteerd. 

 De afdeling heeft een ombudsteam. In 2015 zijn enkele klachten behandeld die 
verband houden met huishoudelijke zorg. Klachten kwamen via de fractie bin-
nen. 

 
Publiciteit en communicatie. 
 

 In het verslag jaar is er een zomer- en een eindejaarsbrief verzonden. Leden die 
hun e-mailadres aan de ledenadministratie doorgegeven hebben krijgen hun 
correspondentie digitaal. Leden zonder mailadres krijgen de correspondentie 
per post. Dat gebeurd ook naar mensen die aangeven liever geen digitale post 
te willen ontvangen. Jaarstukken en stukken voor algemene ledenvergaderin-
gen worden altijd aan huis bezorgd. 

 De afdeling onderhoud een website met daarop nieuws van de partij en de 
fractie, de agenda en contactmogelijkheden met bestuurders en fractieleden. 
Daarnaast werkt de afdeling met Facebook. 

 Raadsvragen van onze fractie worden doorgestuurd naar de lokale media. Ook 
aankondigingen van lokale partijactiviteiten worden gemeld.  

 
 
Vertegenwoordigingen. 
 

 Het congres in Utrecht op 17 en 18 januari is door Jan Oudesluijs bezocht. 

 Door bestuur en fractieleden zijn de gewestelijke bijeenkomsten bezocht. 

 Jan Kettelerij bezoekt de voorzittersbijeenkomsten van de Oosterschelde regio. 
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Taakverdeling. 
 

Voorzitter    Jan Kettelerij  
Vice-voorzitter   Jan Oudesluijs  
Secretaris   Chiel van der Linde  
Penningmeester   Martin Korporaal 
Bestuurslid   Jac van Akkeren  
Bestuurslid   Koos Weijdt (gestopt wegens verhuizing) 
 
Campagnecoördinator  Jac van Akkeren  
 
Webmaster    Chiel van der Linde 
 
Oosterschelderegio   Jan Oudesluijs  
Zeeuws gewest  Jan Oudesluijs en Koos Weijdt  
Congresvertegenwoordiger  Jan Kettelerij, Jan Oudesluijs plv.  
 
Ombudsteam    Jac van Akkeren, Jolanda Prins,  
     Martin Korporaal, Chiel van der Linde  
 
Fractievoorzitter   Jan Heshof  
Fractiesecretaris   Jolanda Prins 
Commissie Ruimte   Jaap Kloet 

 Commissie Samenleving  Bart Krijnen 
 
Ledenbestand: 
 
In het verslag jaar is ons lid de heer Noordhoek overleden. Ook zijn 2 leden verhuisd, 
waaronder ons bestuurslid Koos Weijdt. Het werken met een proeflidmaatschap heeft 
enkele leden opgeleverd, maar niet iedereen heeft het lidmaatschap gecontinueerd. 
Eind 2015 hadden we 60 leden. 
 
 
 
 

                          
  


