
Beleidsplan LPM 
 
1. INLEIDING 
Voor u ligt het eerste beleidsplan van de Lokale Partij Middelburg. In de gemeente  
Middelburg wordt de naam LPM gebruikt. Op de website is de LPM terug te vinden onder  
lokalepartijmiddelburg.nl De vereniging is de basis van de partij. De fractie is de  
vertegenwoordiging van de partij in de gemeenteraad van Middelburg.  
 
2. DOELSTELLING LPM 
De vereniging is opgericht in 2008. 
De statuten zijn notarieel vastgelegd op 20 november 2009. De doelstelling van de  
vereniging luidt als volgt: 
Het doel van de LPM is vastgelegd in artikel 2 van haar statuten:  
- Het creëren van optimale leefomstandigheden voor de inwoners van Middelburg;  
- De burgers van Middelburg optimaal de kans bieden een bijdrage te leveren aan de  
politieke en maatschappelijke besluitvorming 
Beleid: 
Het beleid van de LPM, is eveneens vastgelegd in artikel 2 van haar statuten, en is er op  
gericht om bovenstaande doel te bereiken langs wettige weg en wel door:  
- De inwoners van Middelburg regelmatig haar opvattingen en gedachten onder de aandacht  
brengen;  
- Het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de Gemeenteraad van de gemeente  
Middelburg en het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten;  
- Het vaststellen van de concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;  
- Het houden van ledenvergaderingen;  
- Het jaarlijks in oktober houden van een openbare bijeenkomst, waarin de politieke situatie  
In Middelburg zal worden toegelicht;  
- Alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
 
3. BESTUUR EN ORGANISATIE 
3.1 Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit maximaal vijf leden. Naast een voorzitter zijn er een secretaris en een  
penningmeester.  
3.2 De leden 
Elk kalenderjaar is er een ledenvergadering in de maand september/oktober. 
3.3 Uitvoering 
Om aan de doelstelling van de vereniging te voldoen voert het bestuur de volgende taken uit: 
• Het beheren van de website lokalepartijmiddelburg.nl met informatie over de  
vereniging, artikelen over het verkiezingsprogramma en actualiteiten. 
Naast deze structurele hoofdtaken voert het bestuur ook de volgende taken uit: 
• Het meewerken aan actuele onderwerpen en het bijwonen van openbare bijeenkomsten  
die de fractie of de gemeente organiseert; 
 
4. VISIE 
De LPM is een gezonde vereniging die vanaf maart 2014 met zes raadsleden in de raad is  
vertegenwoordigd en vanaf juni 2018 tevens een wethouder levert. Zij is de grootste partij 
van Middelburg 
 
 
 
 
 



.5. FINANCIEN 
De inkomsten van de LPM bestaan uit bijdragen van leden en van de vertegenwoordigers in  
de gemeenteraad. 
De vereniging ontvangt geen subsidies, maar is uitsluitend afhankelijk van de bijdragen van  
de leden, giften en de leden van de fractie in de raad. 
Met genoemde inkomsten worden onder meer de volgende activiteiten bekostigd: 
• Kosten bijeenkomsten van de vereniging; 
• Beheren website; 
• Inschakelen van deskundig advies; 
• Totale kosten van de organisatie voor de verkiezingen. 
 
Financiële verantwoording LPM 2020 
 

Balans  

Vermogen Bank 1 januari 2020 € 1500,00  

Baten 2020 € 6300,00  

Lasten 2020  € 3300,00 

Vermogen bank 31 december 2020 € 350,00    

   

Vermogen Spaarrekening 1 januari 2020 € 6729,00  

Vermogen Spaarrekening 31 december 2020 € 10850,00  

 


