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Hervatting gesprekken informatiefase Middelburg 

 

Naar aanleiding van de opdracht van de gemeenteraad gisteravond aan de PvdA om de informatieronde 

verder op te pakken, is vanmorgen gesproken met oud-wethouder van Middelburg Fiek Smitskamp. Me-

vrouw Smitskamp heeft deze opdracht met plezier aanvaard. Uitgangspunt is en blijft het formatieproces, 

zoals dat voor de verkiezingen in overleg tussen alle lijsttrekkers is afgesproken. 

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart is de LPM gestart met de formatiebesprekingen. De infor-

mateurs Piet Kraan en Wim Steketee hebben van 21 t/m 26 maart gesprekken gevoerd met vertegenwoordi-

gers van alle partijen. Naar aanleiding hiervan hebben zij hun informatieopdracht aan de raad teruggegeven. 

In de raadsvergadering van 27 maart heeft de raad de PvdA gevraagd om deze opdracht op te pakken. De 

PvdA Middelburg heeft  Fiek Smitskamp gevraagd om als informateur leiding te geven aan de eerste twee 

fases van het nieuwe formatieproces.  

 

Mevrouw Smitskamp voert de komende week gesprekken met vertegenwoordigers van alle partijen. Op ba-

sis van die gesprekken beslist zij of een advies kan worden uitgebracht aan de formateur of dat nog nadere 

gesprekken nodig zijn. 

 

Mevrouw Smitskamp heeft in het verleden jarenlang gefunctioneerd in het gemeentebestuur van Middelburg. 

Daarna was zij actief  in diverse bestuurlijke functies bij verscheidene maatschappelijke organisaties. 

 

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond is door verschillende partijen ook de suggestie gedaan 

om voormalig burgemeester Koos Schouwenaar het informatieproces te laten begeleiden. Deze optie is van-

daag ook door PvdA Middelburg onderzocht, maar in overleg met de heer Schouwenaar heeft dit niet tot een 

opdracht aan hem geleid.  

 

Noot voor de redactie; niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Smitskamp via (0118) 628 300.  

 


