
 
 

Notulen Ledenvergadering Partij voor Goes van dinsdag 24 januari 2017. 
Aanwezig:Henk Hoogerland;Marian van Heugten;Stan Meulblok;Gonneke de Boe; 

               Hans de Jonge;Leen van Zon;Danny Böseler;Ferdi Korzuise en Iman Koeman. 
 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom. 

 

2. Mededelingen/Ingekomen stukken. 
Geen. 

 

3. Notulen van 8 maart 2016.  
Op pagina 2 staat dat het bestuur in de eerstvolgende ledenvergadering een voorstel zal doen 
over de eind 2017 in te dienen kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. De voorzitter 

geeft aan dat de verkiezingscommissie dit bij nader inzien eigenlijk wel erg vroeg vond. Daarom is 
gekozen voor de volgende procedure: er zijn inmiddels gesprekken geweest met een viertal 

personen die zich verkiesbaar willen stellen. In de periode augustus/september 2017 zal gewerkt 

worden aan het tot stand komen van de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen in 2018. Die 
lijst zal in het laatste kwartaal van 2017 aan de ledenraad ter vaststelling worden voorgelegd. 
 

Onder agendapunt 8 van de notulen staat dat men in Oud Sabbinge een fruitteeltbedrijf wil 

verplaatsen naar een gebied waar de bewoners tegen zijn en het bestemmingsplan voor gewijzigd 
moet worden. Henk Hoogerland merkt hierover op dat dit een aandachtspunt is voor onze 

raadsleden. 

 
De notulen worden zonder verdere op-of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

4. Wijziging samenstelling bestuur. 
Hans de Jonge heeft te kennen gegeven als voorzitter te willen terugtreden. Henk Hoogerland is 
bereid hem op te volgen. Het bestuur stelt voor daarmee in te stemmen. 

De secretaris (Leen van Zon) is inmiddels gemeenteraadslid. Het is daarom wenselijk ook voor de 

secretarisfunctie iemand anders te benoemen. Voorstel bestuur is om in deze functie te 
benoemen Hans de Jonge. Het bestuur bestaat hiermee dan uit Henk Hoogerland (vz) Hans de 

Jonge (secr.) en Gonneke de Boe (penningmeester). 
      De ledenvergadering gaat hiermee unaniem akkoord. 
 

5. Verslag van de activiteiten van de fractie en de commissies door Stan Meulblok. 
De fractievoorzitter geeft aan dat de begrotingsraad en de daarbij behorende algemene 

beschouwingen van 2016 wel het kernpunt waren. Hij haalt diverse onderwerpen aan die aan de 
orde zijn geweest. Hij geeft aan dat naar zijn mening Twitter en Facebook te weinig worden 

benut. Danny Böseler zegt bereid te zijn dit onderdeel voor onze partij te willen verzorgen. 
Afgesproken wordt dat hij zal zorgen dat e.e.a. in het vervolg levendig gehouden wordt. 

Verder wordt afgesproken dat de fractieleden en steunfractieleden zullen zorgen voor informatie 

vanuit de commissies en de raad die op de website geplaatst kan worden. Daartoe zal voortaan 
op elke fractieagenda het punt ‘Twitter/Facebook/website’ worden genoteerd. 

 
De fractievoorzitter meldt verder nog dat elke fractievergadering aandacht besteed zal worden 

      aan een onderwerp voor het komende verkiezingsprogramma. Aandacht voor de dorpen zal hierin 
meegenomen worden. 

 

Tenslotte wordt na enige discussie vastgesteld dat het niet eenvoudig is om specifieke “Goese 
      punten” te benoemen. Ook hieraan zal in de discussies over de onderwerpen voor het 



      Verkiezingsprogramma aandacht besteed worden. 

6. Verslag van de activiteiten van het bestuur door Hans de Jonge. 
De voorzitter geeft aan dat gesprekken zijn gevoerd met kandidaten voor de gemeenteraads-
verkiezingen in 2018. Verder is veel werk gestoken in de wisseling van de raadsleden in 2017. 

De belangrijkste taak van het bestuur begint nu eigenlijk en dat is het regelen en verzorgen van 
alles wat met de komende gemeenteraadsverkiezingen te maken heeft. 

 

7. De weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
- Samenstellen verkiezingscommissie. 

Het huidige bestuur vervult tevens de functie van de verkiezingscommissie. Dat bleek al eerder 
niet ideaal, omdat er een lid in zat dat zelf op de kandidatenlijst zou willen staan. Inmiddels is 

Leen van Zon ook raadslid. Het is niet gebruikelijk een raadslid in de verkiezingscommissie te 
hebben. Het bestuur doet daarom het volgende voorstel (is afgestemd met de betrokkenen): 

De verkiezingscommissie bestaat voortaan uit Henk Hoogerland (voorzitter), Marian van Heugten 

(onafhankelijk lid)en Hans de Jonge (idem). 
De ledenvergadering gaat hiermee unaniem akkoord. 

 

- Samenstellen kandidatenlijst. 
Met 4 personen is hierover inmiddels een gesprek geweest. Dit zal later in dit jaar nog een vervolg 
krijgen, met wellicht nog nieuwe gegadigden die in aanmerking (willen) komen voor een plaats op 

de kandidatenlijst. 
 

- Opstellen verkiezingsprogramma. 
Hans de Jonge zal dit voor zijn rekening nemen indien en voor zover ook anderen hieraan 
meewerken door o.a. het aandragen van onderwerpen die in het verkiezingsprogramma 

opgenomen moeten worden. 
 

- PR-activiteiten. 
Besloten wordt een flyer te maken en advertenties te plaatsen in de Bevelandse Bode. 

 

- Organisatie thema-avond. 
Besloten wordt een thema-avond te houden over het Omnium. 

Henk Hoogerland onderneemt hiervoor t.z.t. actie. 
 

8. Jaarrekening 2016/Begroting 2017. 
De jaarrekening 2016 en de begroting 2017 worden goedgekeurd. 

Afgesproken wordt dat de penningmeester zal zorgen dat brieven verzonden worden naar leden 
die nog niet geheel bij zijn met betaling van contributie. 

Opgemerkt wordt hierbij dat dit kan zijn omdat sommige leden niet op de hoogte zijn gebracht 

van het rekeningnummer waarop de contributie overgemaakt dient te worden. 
 

9. Kascontrole commissie. 
Vastgesteld wordt dat vanaf heden Wendy van Tinbergen en Iman Koeman de 

kascontrolecommissie vormen. Ferdi Korsuize zal als reservelid van deze commissie optreden. 
 

10. Rondvraag. 
Geen bijzonderheden. 

 

11. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 

 


