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v.l.n.r. Roy Zeilstra, Jan Heshof, Nancy Raas, Jac van Akkeren en Jacques Dekkers. 

Tholenaar Jacques Dekkers, die mo-
menteel vanwege ziekte wordt vervan-
gen door Nancy Raas-Tophoven uit 
Tholen (4), staat tweede op de lijst. Jac 
van Akkeren, eveneens stadsbewoner, 
neemt een derde positie in. 
Voor Dekkers is het niet vanzelfspre-
kend om weer zo hoog op de lijst te 
staan. Door behandeling van opspe-
lende leukemie kon hij de afgelopen 
maanden zijn raadswerk niet ver-
vullen. Hij is inmiddels weer uit de 
gevarenzone. Het gaat naar omstan-
digheden goed. ,,Ik ben blij met alle 
tijd die ik erbij krijg. Ik voel me nu 
fit genoeg om er weer voor te gaan”, 
licht hij toe. 
Geen aardverschuivingen dus bij de 
voorhoede van de lijstcombinatie 
PvdA en GroenLinks. Die samenwer-
king gingen ze vier jaar geleden voor 
het eerst aan. Het resulteerde in zetel-
behoud: twee van de 21 plekken in de 
Thoolse gemeenteraad.  
Een nieuw gezicht is de nummer vijf: 
Roy Zeilstra (26) woont sinds een paar 
maanden in Stavenisse. In zijn vorige 
woonplaats Goes was hij weliswaar 
niet politiek actief, maar in Tholen wil 
hij wel aan de slag. Wellicht met wat 
commissiewerk. ,,Ik wil proberen om 
de positieve dingen die ik in Goes heb 
gezien, mee te nemen. Daar betrek-
ken ze de jeugd meer bij de politiek. 
Bijvoorbeeld met een kinderburge-
meester. Ook hebben dorpsraden meer 
inbreng.” 

Zonder eten 
De jonge rode sociaaldemocraat leer-
de zijn kleur kennen toen hij voor 
zijn opleiding docent geschiedenis 
in Rotterdam-zuid aan de slag moest. 
,,Daar gaan kinderen zonder eten naar 
school.” Wat Zeilstra  betreft, hebben 
geen andere premiers betere dingen 
voor Nederland en armen gedaan als 
de PvdA-minister-presidenten Willem 
Drees en Joop den Uyl. Zeilstra vertelt 
dat mensen het in coronatijd niet mak-

kelijker hebben gekregen. De rij bij 
de Voedselbank is volgens hem alleen 
maar langer geworden. 
De motivering van Zeilstra schetst 
haast één op één de belangrijkste pij-
lers in het verkiezingsprogramma van 
de Thoolse PvdA/GL: er zijn voor de 
armen en minderheden. Zo willen de 
sociaaldemocratische groenen een 
gratis lidmaatschap bij sport- en cul-
tuurverenigingen voor arme kinderen. 
Sowieso staat gratis schoolzwemmen 
op het wensenlijstje. Voor het thema 
woningbouw wil de partij alleen grond 
aan projectontwikkelaars verkopen 
onder het beding dat driekwart van de 

woningen in het project onder de 
355.000 euro blijft. 

Coming out 
Verder wil de partijcombinatie dat 
scholen en verenigingen ondersteund 
worden door gemeente voor hun rol 
bij de coming out – openlijk uitkomen 
voor (homoseksualiteit) - van leerlin-
gen en leden. 
Ook staat de koopzondag als punt in het 
verkiezingsprogramma. De PvdA/GL 
vindt dat grote leegstaande bedrijfspan-
den moeten worden omgebouwd tot wo-
ningen en vindt dat bijvoorbeeld kappers 

bij wijze van experiment een kopje kof-
fie mogen serveren, als dat bijdraagt aan 
de levendigheid van een winkelgebied. 
,,Tholen is wat armoede betreft natuur-
lijk geen Rotterdam, maar ook naar de 
brede school gaan kinderen die geen 
ontbijt hebben gehad”, zegt Heshof. 
De lijsttrekker en huidig fractievoor-
zitter vindt het lastig te verteren dat de 
gemeente volgend jaar extra ambtena-
ren aantrekt, maar dat de bijstandsnorm 
niet verruimd is. De partijcombinatie 
diende daar onlangs een motie voor in, 
maar kreeg niet genoeg steun. Het ver-
hogen van de bijstandsnorm staat weer 
in het verkiezingsprogramma. 

Stokpaardjes 
De afgelopen raadsperiode heeft de 
partijcombinatie op enkele stokpaard-
jes winst geboekt. Zo tornt ze al jaren 
graag aan het ambtsgebed. De fractie 
vindt dat het niet thuishoort in de raads-
vergadering. Nu wordt het weliswaar 
nog steeds in de raadszaal uitgespro-
ken, maar net voor de opening. Verder 
kan sinds een paar jaar de regenboog-
vlag worden gehesen. De politieke par-
tij neemt daar, sinds het kan, elk jaar 
het initiatief voor. Het zijn punten die 
de partij al jaren heeft ingebracht, maar 

tot dan toe tevergeefs. 
Raas noemt als succesje verder de una-
niem aangenomen motie om bedrij-
ven op het industrieterrein bij Tholen 
’landschappelijk in te passen’. Dat wil 
zeggen: met groen en grond de gebou-
wen aan het zicht onttrekken. 

Intervence 
Heshof is verder erg blij dat de reken-
kamercommissie de gang van zaken 
rondom Intervence gaat onderzoeken. 
De Zeeuwse gemeentebesturen lieten 
die voormalige organisatie voor jeugd-
bescherming feitelijke failliet gaan en 
gingen op zoek naar een andere orga-
nisatie om dat werk te laten doen. De 
rijksoverheid kwam tussenbeide en 
wees een partij aan die de gemeenten 
eerder al hadden afgeschreven. De 
PvdA/GL beet zich vast in het dossier. 
Ondanks deze successen, diende de 
partij, soms samen met andere, ook 
genoeg voorstellen in die het niet 
haalden. ,,Het gemak waarmee moties 
worden afgeserveerd is stuitend”, zegt 
nummer twee Dekkers daarover. ,,Het 
gaat niet eens om de inhoud. Zo is het 
lastig om oppositie te voeren. Je moet 
elkaar wel eens wat gunnen, maar de 
gunfactor is minimaal.”  

PvdA/GroenLinks wil gratis schoolzwemmen

Met de bekende gezichten voor belangen kwetsbaren 
De partijcombinatie Partij 
van de Arbeid/GroenLinks 
gaat weer de verkiezingen 
met Jan Heshof uit Oud-
Vossemeer als lijsttrekker. 
,,We pakken er een zetel bij 
of gaan toch in elk geval 
voor behoud. De insteek is 
om een rechtvaardigere, eer-
lijkere, socialere en groenere 
gemeente Tholen te krijgen”, 
zegt Heshof. 

Zeven partijen om te kiezen
Aan de Thoolse gemeenteraadsverkiezingen doen zeven partijen mee, één min-
der dan in 2018. De PVV valt af en de lijsttrekker van vier jaar geleden, Vincent 
Bosch uit Poortvliet, gaat ook niet onder eigen naam verder. De Thoolse kies-
gerechtigden kunnen 16 maart 2022 kiezen uit de SGP (nu 6 zetels),  VVD (nu 
4 dankzijde overstap van Jack Vaders van de PVV), CU (3), CDA (2), ABT (2), 
PvdA/Gl (2) en de SP (nu 1 zetel). Door het wegvallen van de PVV, komen er 2 
zetels vrij. ABT en SP hadden in 2018 het meeste last van het meedoen van de 
PVV, zodat die twee partijen volgend jaar misschien het meest kunnen profiteren. 
Maandag  20 december is de officiële registratie van partijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen, maar hoogstwaarschijnlijk blijft het bij zeven. 

Vier nieuwelingen 

Lijstduwer van de PvdA/GL is Jaap Kloet uit Sint-Maar-
tensdijk. Hij sluit de achttienkoppige reeks van sympa-
thisanten, die met name uit Tholen komen. Er is geen 
vertegenwoordiging in Sint-Annaland, Poortvliet en Sint 
Philipsland. Zes van de kandidaten zijn lid van Groen-
Links. Ten opzichte van 2018 zijn er naast Zeilstra nog 
drie nieuwelingen: Arjan Verreijen (6) , Maaike Dekkers 
(8) en Albert de Bruin (10), alle drie uit Tholen en alle-
maal van GroenLinks. Zij komen in de plaats van Angela 
Flipse (6). Arie Snijders (8), Henk Nieuwenhuis (17), alle 
drie uit Tholen en Erik Prins (12) uit Sint-Maartensdijk. 

Een accountantskantoor controleert 
voortaan niet meer dan acht jaar 
achter elkaar de jaarrekeningen. De 
gemeenteraad heeft met een amen-
dement van de CU, SGP en CDA die 
begrenzing erop gezet. Verder is een 
amendement aangenomen om elke 
vijf jaar een vernieuwde nota grond-
beleid aan te bieden aan de gemeen-
teraad. Dat voorstel kwam van CDA 
en PvdA/GL. 
De maximale termijn voor een accoun-
tantskantoor is met name om de onaf-
hankelijkheid en objectiviteit van de 
financiële mensen te waarborgen. ,,Die 
kan in het geding komen als de accoun-
tant voor onbepaalde tijd wordt be-
noemd”, zei indiener Jaap Hage (CU). 
,,Onze opa”, zei Han van ’t Hof (ABT) 
tegen zijn neef Jaap Hage (CU), ,,zei 
altijd al vertrouwen is goed, maar con-

trole is beter. Dat is een uitspraak die 
altijd overeind zal blijven. Daarom is 
het goed dat we een maximale termijn 
begrenzen.”  
,,Is het wel nodig?”, vroeg Theo Ko-
revaar (SP) zich af. ,,Als we twijfelen 
over de kwaliteit van de accountant 
kunnen we het contract toch elk mo-
ment opzeggen?” Jaap Hage zei dat het 
nu eenmaal niet de bedoeling is om elk 
jaar van accountant te wisselen. 
Met elke vijf jaar en niet slechts elke 
tien jaar een nieuwe nota grondbeleid, 
moet de gemeenteraad meer controle 
krijgen op het beleid, was de argumen-
tatie van de indieners CDA en PvdA/
GL. Voor beide voorstellen kwam una-
nieme steun. Voor het originele raads-
voorstel met daarin alle belastingen en 
controleprotocollen kwam weliswaar 
een meerderheid, maar niet zo breed 

gedragen als de amendementen. 

Tegen alle verhoging
ABT, Lijst Bosch en de SP stemden te-
gen de nieuwe belastingverordening. 
Lijst Bosch is simpelweg tegen elke 
belastingverhoging en de SP vond dat 
er voor bijvoorbeeld ozb-betalers iets 
tegenover de verhoging moest staan. 
ABT was ook van mening dat een pas 
op de plaats met de ozb op zijn plaats 
was geweest, gezien de goede financiële 
situatie van de gemeente. PvdA/GL zei 
eigenlijk tegen de verhoging van de ozb 
en het handhaven van de hondenbelas-
ting te zijn, maar in te stemmen omdat 
ze ook voor de begroting had gestemd. 
Daar stonden deze belastingverhogingen 
eigenlijk al in verwerkt. Alleen de SP 
stemde tegen de begroting. 

ABT, SP en Bosch tegen belastingverhoging

Controleur jaarrekening 
móet na acht jaar wisselen

Wat verwachten Tholenaren 
van de gemeente? 

Over ongeveer vier maanden staan stemgerechtigde Tholenaren en 
Sint Philipslanders weer in het stemhokje voor de gemeenteraadsver-
kiezingen. Wat vinden Tholenaren belangrijk in hun leefomgeving en 
wat voor standpunten hebben de lokale politieke partijen daar over? 
De Eendrachtbode wil die vraag in aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen zo goed mogelijk beantwoorden. 
Iedereen heeft met de gemeente te maken: als inwoner, maar mis-
schien ook tijdens werk of in de vrije tijd. Stuur uw vraag, thema of 
tip op naar redactie@eendrachtbode.nl. De redactie gaat in aanloop 
naar de verkiezingen in maart diverse verhalen maken. Uw inbreng 
wordt verder anoniem verwerkt. 


