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Middelburg in de financiële problemen.
In de gemeenteraad  van afgelopen juli zijn de 
financiële resultaten over het jaar 2019 en de 
begroting voor 2020 besproken. Middelburg lijdt, 
net als ander gemeentes, onder het slechte finan-
ciële beleid van het rijk. Al bij de overdracht van de 
zorgtaken naar de gemeenten in 2015 is er bezui-
nigd op het daarvoor benodigde geld. Daar komt nu 
bovenop dat er in de jeugdzorg meer kinderen hulp 
krijgen dan was voorzien. Dat is een gevolg van de 
situatie dat de gemeenten de kinderen die hulp no-
dig hebben, beter kunnen bereiken dan eerder het 
geval was. Het rijk vergoedt de toegenomen kosten 
niet waardoor er een groot financiëel tekort is ont-
staan, van ruim zes miljoen euro, op de gemeente-
lijke begroting van 2019. Dat wordt vooral  veroor-
zaakt door de tekorten in het sociale domein En dit 
tekort loopt nog verder op. Middelburg is daarom 
weer onder toezicht gesteld van de provincie. Voor 
veel uitgaven moet er dan eerst toestemming voor 
de provincie worden verleend.
Op 30 september wordt er een nieuwe begroting 
besproken. We zullen als SP er dan scherp op let-
ten dat de mensen die de zorg nodig hebben niet 
door bezuinigingen worden getroffen.  

Trekdijk
in juli heb ik al iets geschreven over de financiële 
risico’s als niet alle 15 ha van het bedrijventerrein 
worden verkocht. We hebben nu samen met D66 
een nota opgesteld die aan de andere fracties 
is gezonden om dit risico onder hun aandacht te 
brengen. Op 3 september is daarover een artikel 
in de PZC verschenen. Wij blijven er voor pleiten 
om geen industrie op de Trekdijk te vestigen en 
in plaats daarvan de alternatieve voorstellen van 

de werkgroep Trekdijk verder uit te werken en te 
realiseren.

Waterpark Veerse meer
Volkomen onverwacht heeft de eigenaar van de 
camping de Kruitmolen besloten om de camping 
niet meer uit te breiden ten behoeve van de cara-
van-staanplaatshouders die moeten vertrekken van 
de Witte Raaf. Op de Kruitmolen zouden ongeveer 
150 van deze staanplaatshouders nog een goed 
heenkomen kunnen vinden nadat zij verjaagd zijn 
van de Witte Raaf, waar het plan Driestar wordt 
gerealiseerd.
De oorzaak van deze beslissing ligt bij de provincie 
die eerst aangaf de uitbreiding wel goed te zullen 
keuren, maar nu toch haar toestemming weigert.
Er was al een toenemende weerstand bij de andere 
gemeenten rond het Veerse meer over de voortva-
rende aanpak van Middelburg om het gigantische 
Driestar recreatiepark van 100 ha met bijna 1000 
woningen te realiseren, terwijl de nieuwe Veerse 
meer visie nog lang niet klaar is.
Feit is dat de caravanhouders nu de dupe zijn. 
Mensen die tientallen jaren een fijne en betaalbare 
vakantieplek hadden op de Witte Raaf moeten door 
het slechte financiële beleid van de gemeente Mid-
delburg wijken voor het “hogere recreatiesegment”. 
Het is gewoon niet eerlijk en zo onrechtvaardig!
Wij blijven strijden voor een kleiner plan Driestar, 
zodat er ook nog ruimte overblijft voor andere 
recreanten die zich de hoge huren van recreatiewo-
ningen niet kunnen veroorloven.

Huib Ghijsen

  UIT DE FRACTIE
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Bestuurlijk onvermogen vanuit het Stadskantoor.
Op woensdag 2 september heb ik de fractie weer eens 
vertegenwoordigd in een vergadering van de raadscom-
missie Maatschappelijke Zaken (MaZa). Ingrid had na 
een intensieve werk-zomer eindelijk vakantie en ik mocht 
haar in deze commissie vervangen.
Het was voor mij een dramatisch overleg. Dramatisch 
omdat het bestuurlijk onvermogen van college en raad/
commissie schrijnend zichtbaar werd. 

Voorbeeld 1: 
Al jaren voert het college een besluit van de raad uit om 
zoveel mogelijk gemeentelijk vastgoed te verkopen. De 
raad gaf eerder aan dat dit met wijsheid en verstand 
moest gebeuren, maar het college verkoopt grofmazig en 
zorgt er op die wijze voor dat veel kunst- en cultuurinstel-
lingen dakloos worden, ook welzijnsinstellingen als bijv. 
een biljartvereniging strijden al jaren voor behoud van 
een onderkomen. Ook onze SP-fractie wordt regelmatig 
benaderd door verenigingen met de vraag of we hier iets 
aan kunnen doen. In deze MaZa-vergadering presen-
teerde VVD en PvdA samen een moedig initiatiefvoorstel 
waarin het college werd gevraagd meer samenhang 
te brengen in dit gemeentelijk accomodatiebeleid. Een 
goed voorstel, zeker omdat de uitvoering van een eerder 
genomen besluit hapert. De reactie van het college was 
echter “laten we eerst een visie maken!” Het college ging 
dit punt veel zwaarder en groter maken om vervolgens 
te zeggen “daar hebben we veel tijd voor nodig, vraagt 
ook veel capaciteit …… en ja, capaciteit is geld en dat 
hebben we niet !” Bestuurlijk manouvreren om bijstellin-
gen vanuit de raad op de lange baan te schuiven (en te 
voorkomen). 
Alle partijen (behalve SP) accepteerden dat en zochten 
opties om het college tegemoet te komen en feitelijk de 
afhoud-houding van het college te belonen. Het college 
ging achterover zitten en aanschouwde het gekakel in het 
kippenhok (commissie) met enig genoegen. 
Natuurlijk zocht de SP-fractie de confrontatie: “Wethou-
der, de vraag is naar meer samenhang in lopend beleid 
verkoop vastgoed, u reageert: “o ja, dat is waar ook, er is 
ook nog zoiets als samenhang, laten we een visie ma-
ken”. U gaat de vraag verzwaren, verbreden en verdie-
pen. M.i. poogt u bestuurlijk dit initiatief op de lange baan 
te schuiven. Dat is onwenselijk en ook niet nodig.
Ik kreeg geen steun in deze confrontatie, de gemoederen 
kabbelden voort in de kippenhok-sfeer. 
Een staaltje van bestuurlijk onvermogen van college en 
raad.

Voorbeeld 2: 
De SP had een memo van het college op de agenda 
geplaatst inzake armoedebeleid. In deze memo sor-
teert het college voor op het afbouwen van het armoede 
beleid door vooral de focus te leggen op preventie. Als 

SP verwachten we dat in het financiële herstelplan wat 
binnenkort gepresenteerd wordt fors gekort zal worden 
op bijv. individuele inkomensondersteuning. Hierdoor zal 
de kloof tussen rijk en arm nog groter worden in Middel-
burg. Bovendien zullen er nog meer mensen buitenge-
sloten worden van het samenleven. Immers om mee te 
kunnen doen heb je wel minimale middelen nodig. Wat 
zal gebeuren in Middelburg is dat directe ondersteuning 
afgebouwd zal worden en dat onder de vlag van  “in-
novatie preventie”. Preventie presenteert dit college als 
iets nieuws, terwijl dat al jaren onderdeel van beleid is. 
Inkomensondersteuning is namelijk ook preventief. Dat 
zal de komende tijd harder nodig zijn dan ooit en vraagt 
dus extra investering. 
Dit rechts-conservatieve college (VVD, CDA, SGP en 
LPM) zal de directe ondersteuning vanuit het armoede-
beleid zoveel mogelijk af gaan bouwen, vrees ik. Zij gaat 
zeggen dat ze veel aan preventie gaat doen. Ik geloof er 
niets van en dat heb ik ook kenbaar gemaakt. Formeel 
mocht ik geen vervolgvragen stellen en ik kreeg van de 
voorzitter niet meer de gelegenheid om het college verder 
te confronteren
Op dat moment kreeg de SP geen steun. Natuurlijk gaan 
we die zoeken. Samen met andere partijen die mogelijk 
gevoelig zijn voor een socialer Middelburg gaan we een 
sociale tegencoalitie vormen, ook om dit bestuurlijk on-
vermogen en deze onwil te doorbreken.

Er is veel werk aan de winkel!

Jan Zwemer
fractieondersteuner

BESTUURLIJK ONVERMOGEN
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  SYLVIA STOPT MET PROVINCIALE STATEN

Beste SP-ers,
Sinds 2015 zit ik voor de SP in provinciale staten. Dat is 
altijd druk en vraagt oriëntatie op veel onderwerpen. Er 
is altijd  genoeg te doen en ons SP geluid is hard nodig. 
Voor mij staan solidariteit, gelijkwaardigheid en mense-
lijke waardigheid voorop. Ik hecht erg aan afspraken die 
ik heb gemaakt met jullie als SP-ers en natuurlijk wil ik 
het beste voor de inwoners van Zeeland en daar zo lang 
mogelijk mee doorgaan! 
In de staten nam ik deel in de commissie ruimte. Ik 
maakte me sterk voor de provinciale onderwerpen op het 
gebied van leefbaarheid die veel bewoners ook belang-
rijk vinden. Misschien heb je thema’s waar ik me voor 
inzette wel voorbij zien komen: “De Zeeuwse kust is voor 
iedereen” en “ Schone Energie voor iedereen”. Ik maak 
me druk om behoud van openbare ruimte, rust, natuur en 
ruimte voor iedereen, zeker ook aan de deltawateren (het 
Veerse Meer!, lint aan de kust). Als voorzitter van de com-
missie Integriteit, heb ik het onderwerp integriteit extra op 
de agenda gezet en verder deed ik nog veel meer. 
Het is kortom erg jammer, maar ik ga met pijn in mijn 

hart als statenlid stoppen. Ik wilde werk en staten blijven 
combineren toen ik door persoonlijke omstandigheden 
ander werk ging zoeken. Dat bleek niet gemakkelijk, want 
ik wilde dus doorgaan als statenlid.
Ik heb er uiteindelijk een hele zoektocht op zitten en 
moest toen toch een knoop doorhakken, want een baan 
die kon samengaan met het statenlidmaatschap vond ik 
niet. 
Nu ga ik werken bij de provincie op het gebied van 
Natuurgebieden, nodig voor biodiversiteit en uiteindelijk 
in belang van alle mensen. De combinatie van werken 
bij de provincie en statenlid zijn is niet toegestaan. Ik 
vind het dus heel jammer dat ik als statenlid voor de SP 
moet stoppen. Het spijt me ook richting jullie allemaal 
dat ik deze stap heb moeten zetten. Er is natuurlijk wel 
opvolging (daarvoor hebben we de kieslijst), dus de eerst-
volgende op de lijst Sjaak Rijkse zal dat doen. Hij zat al 
eerder in de staten en hem wens ik natuurlijk veel succes!

Sylvia Tuinder

De kazerne
Er is al veel over geschreven en gezegd. Door het 
onzorgvuldig handelen van het kabinet is er schade 
voor Zeeland en dat moet gecompenseerd worden: We 
bedoelen financiële compensatie, structuurversterking 
en imagoschade! En ja: het compensatiepakket is breed 
omvattend.

Tolvrije Tunnel:
Het zat niet in het compensatiepakket, maar had een 
mooie ruimhartige compensatie kunnen zijn: SP Zeeland 
steunde de actie om de Westerscheldetunnel Tolvrij te 
krijgen voor alle Zeeuwen. Het tolvrij krijgen is helaas 
(nog) niet gelukt, maar we zijn er nog nooit zo dichtbij 
geweest: dat het in de tweede kamer net niet gelukt is 
vinden we echt jammer! Daarom hebben we een motie 
mee ingediend voor een lobby in Den Haag om de tolvrije 
Westerscheldetunnel op te nemen in de verkiezingspro-
gramma’s. 

Brief aan Wientjes
Voordat het compensatiepakket er lag, heeft SP Zeeland 
een brief geschreven met wensen voor compensatie voor 
de Marinierskazerne aan Wientjes. Als je goed kijkt naar 
de inhoud van het hele pakket, dan blijkt dat een groot 
deel van onze wensen is meegenomen en daar zijn we 
blij mee. Het is een serieuze compensatie voor de Mari-
nierskazerne en dat is snel bereikt en dat wilden we ook. 
Vrijwel alles wat we op voorhand hebben ingediend staat 
er in. Het hele OV wordt verbeterd met betere bereikbaar-
heid per trein. Versterking van het onderwijs, MBO en 

HBO. Dat is ook werkgelegenheid en hebben we nodig 
voor de leefbaarheid. 
We vroegen in die brief om een rijksdienst en noemden 
douane, Rijkswaterstaat of marechaussee. Wat ons be-
treft is Delta Law; een extra beveiligde gevangenis, een 
extra beveiligde rechtbank en een beveiligd hotel voor 
rechters een goed alternatief. Dit zijn landelijke rijksdien-
sten, goed voor werkgelegenheid en een prima oplossing 
tegen krimp: Iedereen weet natuurlijk dat we de afgelo-
pen jaren praktisch al onze rijksdiensten kwijtgeraakt zijn. 
Zelfs onze politie zit in Tilburg. Blij zijn we ook met een 
kenniscentrum Voeding en Ondermijning, om hier samen 
met Brabant effectief ondermijning te bestrijden. 
Een kenniscentrum (voedsel/landbouw, water en energie) 
en huisartsenopleiding en regionaal gezondheidscentrum 
haakt aan bij onze wens om zorg, kennis en zorg om leef-
baarheid.

Betrekken bewoners
Vanwege de planning en de maatregelen rond de corona-
crisis komt de betrokkenheid van de bevolking bij de 
totstandkoming van het pakket nu niet goed tot uiting. Wij 
steunen de snelheid omdat die nodig is, maar vinden dat 
er op een later moment nog de ruimte moet komen voor 
de Zeeuwen om hun wensen en bedenken kenbaar te 
maken, omdat de compensatie voor de marinierskazerne 
de gehele Zeeuwse bevolking aangaat.
Al deze plannen geven ook volop perspectief op werkge-
legenheid. Ook voor jongeren die in Zeeland willen leren, 
wonen en werken. 
Sylvia Tuinder.

  DE MARINIERSKAZERNE



Suggesties, opmerkingen of vragen over de Middelburgse Tribune ? Stuur een mailtje naar middelburg@sp.nl. Bellen 
kan natuurlijk ook: 0118-629828. Ook als u meer wilt weten of zelf wilt helpen bij het werk van de SP in Middelburg 
kunt u contact met ons opnemen. Kijk ook eens op de website: www.middelburg.sp.nl  
of op Facebook: facebook.com/SPMiddelburg of Twitter: twitter.comSP_Middelburg.

MIDDELBURGSE TRIBUNE
OP NAAR EEN GEWELDIG VERKIEZINGSPROGRAM-
MA VOOR DE TWEEDE KAMER

Alle lokale SP-afdelingen zijn op dit moment druk bezig 
met de voorbereidingen voor de Tweede Kamer verkie-
zingen van maart 2021. 
Op 29 september organiseert SP Middelburg een le-
denbijeenkomst over het conceptverkiezingsprogramma 
en de kandidatenlijst. Alle leden zijn welkom om mee te 
denken of verbetervoorstellen te doen voor het verkie-
zingsprogramma. Daarnaast kiezen we ook de afgevaar-
digden die namens de Middelburgse afdeling naar de 
regio-conferentie gaan op 17 oktober in Goes. Ook is het 
mogelijk als gast mee te gaan, een bruisende en interes-
sante ervaring waarbij je andere Zeeuwse partijgenoten 
leert kennen. 
Op basis van de voorstellen komt er een gewijzigd 
verkiezingsprogramma wat we bespreken op de ledenbij-
eenkomst in de tweede helft van november. Daarbij zijn 

ook de verbetervoorstellen van andere afdelingen opge-
nomen. Op het 25e congres van de SP op 12 december 
stemmen alle afgevaardigden van de afdelingen over 
deze voorstellen en de kandidatenlijst. Een intensieve 
maar vooral ook heel leuke dag waarbij de leden van de 
partij het laatste woord hebben.
We hopen natuurlijk dat iedereen wil meedenken en naar 
de ledenbijeenkomsten komt, daar wordt het programma 
namelijk alleen maar beter van.
Alle bijeenkomsten worden Coronaproof georganiseerd, 
waarbij voldoende afstand van elkaar wordt gehouden en 
gaan alleen door mits er geen gewijzigde richtlijnen gaan 
volgen.

Datum: Dinsdag 29 september 2020
Tijdstip: Inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur
Locatie: Het Palet, Johan van Reigersbergstraat, Middel  
 burg

Alle leden zijn van harte welkom.

  LEDENVERGADERING DINSDAG 29 SEPTEMBER


