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Uit het bestuur

Een mooie gemeente, en dat moet
vooral zo blijven
De periode rond de verkiezingen
was voor iedereen binnen de afdeling druk en goed gevuld, waardoor
de Rode Jet erbij inschoot. Met
deze eerste Rode Jet ná de verkiezingen willen we u een duidelijk
beeld geven van het reilen en zeilen
van de afdeling in de nasleep van
de 21e maart. In deze Jet vertelt de
nieuwe fractie hoe de periode van
(in)formatie gelopen is en wat de
eerste bezigheden van de fractie zijn
geweest.
Zonder twijfel ligt er een zware taak
voor de fractie en de afdeling. Een
rechtse coalitie, geboren uit twijfelachtige omgang met beloftes en
bijzondere politieke keuzes, zal de
gemeente de komende jaren besturen. Was het niet de LPM die moord
en brand schreeuwde wanneer
andere partijen een realistisch beeld
schetsten over de toekomst van
de Trekdijk? Was het niet diezelfde
LPM die onder de bevolking van

Nieuw- en Sint Joosland veel steun
heeft gekregen omdat ze als partij
definitief tegen ontwikkeling van
het gebied waren? Het is een triest
voorbeeld van politieke spelletjes
dat diezelfde partij, na een machtig
korte bedenktijd, besloot dat de
een gedeelde wens tot ontwikkeling
van de Trekdijk de basis voor een
nieuwe coalitie zou moeten zijn. Dat
de lijsttrekker van de LPM dat verdedigde met de zinsnede: ‘in ons verkiezingsprogramma schreven we dat
we het absoluut niet wilden, maar
nu we goed naar de cijfers kijken
kan het niet anders’ is een trap na.
Het doet het vertrouwen in de politiek wederom geen goed – en álle
partijen hebben daar last van. Het is
daarom onder andere aan de PvdA,
in samenwerking met de collega’s
op links, om constant de vinger aan
de pols te houden. Want we hebben
een mooie gemeente, die het over
het algemeen prima doet – en dat
moet vooral zo blijven.

En wij houden u daarvan natuurlijk
altijd op de hoogte. Via de Rode
Jet, via Facebook, via de ledenvergaderingen (waarvan de eerstvolgende dit najaar gaat plaatsvinden):
wij doen constant ons best om u te
laten weten waar de PvdA in Middelburg voor staat en mee bezig is.
Daarom zie ik u allemaal graag op
de eerstvolgende ALV, of op één van
de andere politieke ‘happenings’ die
de komende maanden ongetwijfeld
gaan plaatsvinden. Voor nu wens ik
u een geweldig mooie zomer en een
fijne vakantie.. l

Eric Lameijn,
voorzitter

Tussenstand uit de oppositie
Na de drukte van de verkiezingen is
het weer even zoeken in de Middelburgse politiek. Een grotendeels
nieuwe fractie, een nieuwe fractievoorzitter én door het ontbreken
van een wethouder ook nog een rol
in de oppositie. Een update van de
afgelopen maanden.
Zoals iedereen heeft kunnen lezen,
is onze plek in de oppositie mede te
danken aan oud-PvdA-wethouder en
informateur Gerrit Schoenmaker. Na
een rekenkundige exercitie en het
horen van de standpunten over de
Trekdijk, kwam hij samen met een
plotsklaps ingevlogen tweede informateur Ton Kerkhove wel héél snel
met een lokaal-rechts college. Merkwaardig want winnaar GroenLinks
had gezien de huidige besluiteloosheid over dat laatste dossier prima
bij het motorblok LPM-CDA kunnen aanschuiven. Onze partij paste
bescheidenheid gezien de uitslag, al

blijft het opvallend hoe gemakkelijk
een aantal partijen elkaar zo vonden

en verkiezingsbeloften zo snel al
weer vergeten waren.

Oppositie
Die bescheidenheid kunnen we
vanuit de oppositie laten varen.
Met diverse moties en schriftelijke
vragen over privacy en algoritmes
lukte het de eerste maand meteen
volop aandacht in de lokale pers te
krijgen. Maar er staat meer op til.
Weliswaar werd afgelopen week de
besluitvorming over de evaluatie van
de pentekening en wel of niet doorgaan met Porthos doorgeschoven
tot na de zomer; de nieuwe coalitie
lijkt andere plannen te hebben. Oppositie is de komende tijden volop
nodig als bezuinigingen ten koste
van onze inwoners dreigen te gaan.

In het financieel herstelplan dat
deze maand voorligt, zijn de weinige keuzes díe gemaakt worden
op zijn minst discutabel. Zonder een
duidelijk plan wordt wel al jaarlijks
500.000 euro bezuinigd op de zorg,
terwijl het college wel ruimte vindt
om het Julianabad in Arnemuiden
op te houden. Wordt er een kwart
miljoen armoedegeld (“omdat het
toch niet besteed wordt”) doorgestreept, maar gaan we wel weer
met een blanco vel naar Nieuw- en
Sint Joosland. Ruimte genoeg de
komende periode om de keuzes (of
het gebrek daaraan) scherp aan de
orde te stellen.

Zichtbaar
De fractie luistert daarbij goed naar
wat er onder onze inwoners leeft.
Op de maandagavond-fractieavond
zullen we de komende periode
weinig meer op het stadskantoor te
vinden zijn, want dan zoeken we een
plekje buiten de deur. Daarnaast
bereiden we ook ‘buitenparlementaire’ actie voor, maar daarover later
meer… Zin om de fractie te helpen
in ons verzet tegen een dreigende
rechtse winter? Meld U! l

Nieuw Fractielid Caroline Diepeveen

Overdag achter de computer, ’s avonds
een vergadertijger
Door Saskia Szarafinski
Na een half leven als toeschouwer,
genietend van debatten in het
Engelse parlement en een studie
politicologie omdat het best interessant is, politiek, dan nu zelf in de gemeenteraad. Het is nog een beetje
wennen voor Caroline Diepeveen,
van beroep indexer/registermaker. Overdag in alle rust achter de
computer, sinds maart ’s avonds een
vergadertijger. En lid van de fractie:
‘samenwerken in een groepje is
nieuw voor mij’ verklaart ze met een
lach. We zitten in het Etty Hillesum
Onderzoekscentrum, waar Caroline
vrijwilliger is.
Fraudeonderzoek
De eerste maanden zijn om gevlogen, met veel bijeenkomsten, keuzes maken waar ze wel of niet naar
toe gaat. Vergaderingen, informatiebijeenkomsten, met beleidsmedewerkers in gesprek. Een criterium is
steeds, als het achter gesloten deuren is, dan liever niet. Verwondering
over de wijze van vergaderen, voor
je het weet is je agendapunt opeens
voorbij, het bleek een hamerstuk te
zijn…. Verbazing ook over de regionale commissie waar de evaluatie
van de pentekening Sociaal domein
van de agenda is gehaald, door wie

eigenlijk?? Caroline had van tevoren een voorkeur voor het sociaal
domein en daar is ze nu ingedoken.
Met als eerste wapenfeit de vragen over het fraudeonderzoek met
behulp van algoritmes door Orionis.
Goede voornemen is om te zorgen
dat iedereen de best passende ondersteuning krijgt, maar ook om dat
vooral op hoofdlijnen te controleren.
En de monitor die nu door de raad
wordt gebruikt, kan wat haar betreft
wel een tandje minder gedetail-

leerd. Ze neemt mij mee naar de
site Waarstaatjegemeente.nl en ik
laat haar de Zeelandscan zien. Op
de valreep van ons gesprek noemt
ze als voorbeeld uit de monitor de
wachttijd aan de telefoon van Porthos, voor haar niet zo interessant,
redenerend vanuit haar eigen ervaring als pleegouder. Uiteindelijk gaat
het toch om het resultaat, ben je
goed geholpen ook al moest je wat
langer wachten aan de telefoon! l

Algoritmes, wat zijn dat eigenlijk?
Volop in het nieuws is het gebruik
van algoritmes, in feite een hulpmiddel om met een reeks instructies
naar een beoogd doel te gaan, stap
voor stap naar een oplossing van
een probleem. Ze worden gebruikt
om grote hoeveelheden gegevens
te kunnen verwerken die leiden tot
bijvoorbeeld de mogelijkheid dat
iemand fraudeert met z’n bijstandsuitkering. Caroline Diepeveen heeft
vragen gesteld aan het college over
de pilot die Orionis momenteel
uitvoert. Rond de 200-300 gegevens
van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, worden gebruikt om
te bepalen wie mogelijk fraudeert.
De vraag is welke gegevens worden
gebruikt en wie heeft dat bepaald,
wat is de weging van die gegevens
en wat als ze niet kloppen? Blijf je
dan tot in lengte van jaren een vink-

je achter je naam houden? Relevante vragen, want de gemeenteraad is
niet geïnformeerd over deze pilot,
terwijl het bij uitstek een onderwerp
is dat vraagt om transparantie.

5 vragen aan…

Wat voor werk doe je?
Ik heb 25 jaar in verschillende
bibliotheken gewerkt. Het laatst in
de Zeeuwse Bibliotheek. Vanaf 1997
werkte ik bij de Provincie Zeeland als
beleidsmedewerkster cultuur. Aanvankelijk alleen voor monumentenzorg, later was het gehele culturele
erfgoed mijn terrein. De laatste 15
jaar was ik manager van verschillende Europese projecten. Daarin
hebben we voor Zeeland veel zaken
gerealiseerd. Zo zijn de werf in Arnemuiden, en verschillende hoogaarzen, andere historische schepen en
maritiem erfgoed gerestaureerd. Het
laatste project was Erfgoed van de
Tweede Wereld Oorlog. Belangrijk
onderdeel daarvan was Toorenvliedt.

Conny Boersma

Wie ben je en waar kunnen we je
van kennen?
Ik ben Conny Boersma, 63 jaar en
woon met veel plezier sinds 1971
in Middelburg. Al sinds jaar en dag
ben ik lid van de PvdA. Van 2002 tot
2006 was ik fractievoorzitter in de
gemeenteraad. Voor de afgelopen
verkiezingen was ik voorzitter van de
kandidaatstellingscommissie en lid
van de campagnecommissie.

Contactgegevens
Contact bestuur: Eric Lameijn
(06-20292390 – elameijn@live.nl)
Contact fractie: pvdamiddelburg@gmail.com
Ombudsteam Walcheren: 0658932232 -

Algoritmes kunnen misbruikt worden
om verkiezingen te beïnvloeden, zo
bleek afgelopen jaar uit onderzoek.
Als je op Facebook eenmaal in je
eigen bubbel zit, dan krijg je alleen maar bepaalde standpunten te
zien. Dezelfde techniek kun je ook

Wat doe je in je vrije tijd?
Sinds 2015 werk ik niet meer. Ik
heb dus tijd voor vrijwilligerswerk:
mantelzorg, voorzitter KNLTB district
Zeeland en sinds april bestuurder
van de Middelburcht. Daarnaast tennis ik veel.

andersom gebruiken, als alternatief
voor de representatieve democratie.
Niet meer slechts iedere vier jaar
naar de stembus en maar zien wat
er van komt, maar continue directe
betrokkenheid bij beslissingen. Twee
ideeën hiervoor zijn liquid democracy en blockchaintechnologie. Zelf
kiezen of je zelf je stem uitbrengt
of deze delegeert aan iemand die
je vertrouwt, en dat op een veilige
manier met blockchaintechnologie.
Democracy.earth bouwt momenteel
Sovereign, een webapplicatie die je
kunt gebruiken voor transparante,
democratische besluitvorming. Twee
kanten van dezelfde medaille, de
algoritmes kunnen er niks aan doen,
het is maar net hoe wij er mee om
gaan. En daarom is het belangrijk
om algoritmes niet alleen aan de
technici over te laten! l
alle vrijwilligers, die veel van hun
tijd besteden om onze idealen te
realiseren, solidariteit, een mooie
fijne stad om goed en veilig in te
leven met kansen en een behoorlijk
inkomen voor iedereen.
Wat zou de PvdA moeten verbeteren in Middelburg?
Het zou fijn zijn als de PvdA de
toegankelijkheid van de stad voor
minder validen kon verbeteren.
Zoals straten die slecht begaanbaar
zijn, maar ook verkeerslichten die
te snel op rood springen om met je
rolstoel veilig de overkant te kunnen
bereiken. Meer afvalbakken zorgen
voor minder straatvuil. En waarom
niet de hondenbelasting aanwenden
waarvoor die gebruikt zou moeten
worden? Meer afvalbakken en speelveldjes maken het voor iedereen
fijner en degenen die de belasting
betalen hebben tenminste het idee
dat het niet alleen geld kost maar
ook daadwerkelijk iets oplevert.
l

Wie bewonder je in de PvdA?
Ik bewonder iedereen, maar vooral

pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com
Website: www.middelburg.pvda.nl
Facebook:
www.facebook.com/PvdAMiddelburg

Colofon
Redactie: Jeroen Louws, Saskia Szarafinski,
Eric Lameijn en Wendy Westerlaken.
De Rode Jet verschijnt 5-6 keer per jaar.
Heb je vragen of tips voor onderwerpen,
stuur een mail naar e.lameijn@live.nl.

