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Verslag A.A.V.  

Datum:    donderdag 18 september 2014 

Tijd:    20.00 – 22.00 uur 

Locatie:    Zalencentrum de Amershof, Amersfoort  

 

VERSLAG 

1. Opening  

Voorzitter Jacob Lamminga heet iedereen welkom en opent de vergadering, de eerste na het 

zomerreces. Hij staat stil bij de miljoenennota en het referendum in Schotland. De nieuwe, aanwezige 

leden worden welkom geheten en hij informeert ze over de activiteiten binnen de afdeling Amersfoort.  

De agenda wordt vastgesteld (er zijn geen aanvullende punten). 

 

Mededelingen:  

Afmeldingen: Jan Willem van Lieshout, Bertien Houwing, Alienke Ramaker, Juliette van Balen en 

Lonneke Sondorp hebben van tevoren aangegeven helaas verhinderd te zijn. 

Congressen: Het Regiocongres vindt plaats op 27 september in Utrecht, op 

www.provincieutrecht.d66.nl staat hierover meer informatie. Het landelijk congres (100ste) vindt plaats 

op 1 november in Den Bosch. 

 

2. Verslag AAV 13 februari jl. 

Er wordt gevraagd of de motie van Gabino Dorigo al is ingediend. Gabino heeft hierover contact met 

het landelijk bureau. Secretaris Erik Dolfing zal de motie binnenkort indienen namens de afdeling, 

Gabino treedt tijdens het congres op als woordvoerder. 

Het verslag wordt vastgesteld.  

 

3. Binnengekomen stuk (brief landelijk bestuur d.d. 25 mei jl. i.v.m. afdracht 

De penningmeester van het landelijk bureau heeft een verzoek gedaan om namens de afdeling de 

vergoeding voor wethouders en fractie voor 3 maanden af te dragen. Dit komt neer op € 1.000 per 

maand, dus € 3.000 in totaal. Het voorstel van het bestuur is om € 1.000 af te dragen.  

Bezwaar: het landelijk bureau voert al campagne onder de leden, het is dus niet nodig om vanuit de 

afdeling extra af te dragen. 

Opmerking: het is rondpompen van geld, aangezien we vanuit het landelijk bureau een vergoeding per 

lid ontvangen. Penningmeester Jaap van Dijk: we ontvangen € 1.200 ledenafdracht per jaar en  

€ 12.000 voor de raadsleden en wethouders. Landelijk vraag nu dus € 3.000 van ons.  

Opmerking: Deze week is er ook een wervingsbrief gestuurd met het verzoek te doneren, dit wordt 

allemaal bij elkaar wel wat veel.  

Vraag: Is er contact met andere afdelingen geweest om te vragen hoe zij hiermee omgaan? Voorzitter 

Jacob Lamminga: nee, er is geen contact hierover geweest. 

Vraag: Hebben wij als afdeling inzage in het landelijke verkiezingsfonds? Jaap van Dijk: nee, dat 

hebben we niet. 

Opmerking: de leden zijn het fundament van de partij, het is aan hen om af te dragen, niet de afdeling. 

 

Besluit: de vergadering stemt niet in met het voorstel, afdeling Amersfoort zal geen afdracht doen. Jaap 

van Dijk zal dit mededelen aan het landelijk bureau.  

 

http://www.provincieutrecht.d66.nl/
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4.  300ste lid afdeling Amersfoort 

Theo Visser wordt als 300ste lid in het zonnetje gezet, hij wordt toegesproken door Jacob Lamminga 

en ontvangt een bloemetje en een fles wijn.  

 

5. Presentatie fractie en wethouders over afgelopen periode 

 

Fractievoorzitter Bart Huydts: Precies 6 maanden geleden zijn we als fractie gestart, in de afgelopen 

periode hebben we met name geleerd om niet meteen te willen scoren. Veel dossiers vragen tijd, met 

name het complexe zorgdossier. Onderwijs komt prominent terug in het coalitieakkoord, 

bezuinigingen in het onderwijs zullen niet 1 op 1 worden doorgevoerd. De komende tijd staat de 

kerntakendiscussie op de planning. Zorg, financiën en ruimtelijke ordening vormen 3 clusters.  

lk fractielid heeft een eigen thema en voert hierover in de Raad het woord. Thema framing: elk 

fractielid bedenkt een thema en formuleert een onderzoeksvraag die samen met geïnteresseerde leden 

wordt uitgediept. De output van elke werkgroep zal uiteindelijk tot een motie leiden 

Vraag: Hoe gaan jullie om met het nieuwe samenwerken, wanneer komt dit op de agenda, het was 

afgesproken dat het na de zomer op de agenda zou komen. Bart gaat hier achteraan.  

 

Wytse Dassen 

Thema: Recreatie en beheer openbare ruimten  

Het beheer van Nimmerdor, hiervoor wil hij een heldere visie vanuit D66 ontwikkelen en daarbij ook 

samenwerken met de gemeente Leusden. Hij verwacht hiervoor 3 dagen nodig te hebben (middag in 

het veld en brainstormavonden) om uiteindelijk tot een motie te komen. Wytse is op zoek naar 

maximaal 5 geïnteresseerde leden.  

 

Henk Pijper 

Thema: Deregulering 

Woordvoerder voor het cluster financiën, veiligheid en deregulering en regionale samenwerking.  

Henk heeft gekozen voor deregulering als thema, om zo te kijken welke regels en wetten in Amersfoort 

overbodig zijn of simpeler kunnen. Veiligheid komt ook op beleidsagenda van de gemeente. Henk 

zoekt 4 leden voor deze werkgroep. 

 

Jacques Happe 

Thema: Eigen kracht van mensen 

Één van de richtingwijzers van D66 is eigen kracht van mensen, deze komt nu ook terug in 

decentralisatie van de zorg. Hoe kunnen wij als D66 de mensen in Amersfoort zover stimuleren om op 

eigen kracht voort te gaan. De motie van cliëntenraden en mantelzorgers is unaniem aangenomen. 

 

Erwin Blaauw 

Thema: Op weg naar een gezonde financiële begroting 

In de kerntakendiscussie over bezuinigingen dienen we als grootste partij een stempel te kunnen 

drukken. Dit zal volgend jaar gaan spelen, de begroting dient medio 2016 opgesteld te zijn. Erwin 

vraagt de leden samen met hem vanuit de D66 kernwaarden te kijken naar de invalshoeken van deze 

discussie. 
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Opmerking: Gerard Schouw heeft hierover een rapport geschreven, ook is er in Utrecht inmiddels al een 

discussie over dit onderwerp gaande. 

Opmerking: Denk aan het taalgebruik, dit kan vernieuwender. De woorden framing, deregulering en 

kerntakendiscussie klinken niet constructief en hebben een negatieve toonzetting. 

 

Noëlle Sanders 

Thema: herbestemming en transformatie van kantoorpanden  

Ecologisch beheer van ruimtelijke ordening. Tijdens het D-Café over kantorenleegstand zijn 

interessante onderwerpen besproken. Er zijn nog lelijke plekken in Amersfoort waar een goede 

oplossing voor bedacht moet worden.  

 

Lonneke Sondorp (afwezig) 

Thema: Hoe kan D66 haar reputatie als onderwijspartij waarmaken? 

 

Bart Huydts 

Thema: Van debat naar dialoog 

Alleen gaat het snel, maar samen komen we verder. De werkgroep gaat uitdiepen hoe er verder vorm 

kan worden gegeven naar de overgang van debat naar dialoog. De gemeente Enschede is hierin een 

voorbeeld, daar is vanuit meerdere politieke partijen aan één thema gewerkt.  

 

Dirk Joost van Hamersveld (afwezig):  

Thema: Sport 

 

Tyas Bijlholt 

Thema: nog niet bekend 

Hayat Chidi biedt aan Tyas hierbij te helpen en denk aan het thema werk en jongeren.  

 

6. Presentatie kandidaten bestuurslid 

Met de recente groei van de partij is er behoefte aan iemand die leden kan activeren en iemand die de 

(permanente) campagne verder vorm kan geven.  

Stemcommissie: Siebolt Bennema en Mona Coppens.  

 

Ledenactivering 

Marije Schotpoort: hoe met ledenactivering om te gaan, decentralisatie projectleider wijkteams, 2 jaar 

lid D66. Heeft in programmacommissie gezeten (oog op jeugdzorg). Van daaruit organisatie van het D-

Café en wil leden verder enthousiasmeren.    

 

Campagne 

Carola Vlooswijk: politicologie, heeft al deelgenomen in het campagneteam voor verkiezingen van de 

Gemeenteraad en Europees Parlement. Ze wil het gesprek met de inwoners van Amersfoort aangaan. 

Ook ervaring met de in gesprek acties, wil niet alleen in centrum actief zijn, maar ook de woonwijken 

in. Ziet kansen in social media en wil een enthousiast team vormen en de activiteiten in samenspraak 

met het bestuurslid ledenactivering uitvoeren.  
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Martin Fröberg: samen met het team een goede campagnestrategie ontwikkelen, hij is tot 1 oktober 

directeur van de Stiching Texels Museum. Daar heeft hij een strategie ontwikkeld en heeft veel energie 

gestoken in het enthousiasmeren van de mensen. Campagne draait om mensen en om inhoud, deze 

dient structureel te zijn en begint al de dag na de verkiezingen.  

 

Uitslag: 34 leden hebben gestemd 

Bestuurslid ledenactivering:   32 stemmen op Marije Schotpoort, 2 blanco  

Bestuurslid campagne:  21 stemmen op Carola Vlooswijk, 12 op Martin Fröberg en 1 blanco 

 

Pim van den Berg: 

Wethouder Pim van den Berg: duurzaamheid, cultuur, stadshart, economie, innovatie, toerisme 

Sloop van 2 ziekenhuizen (duurzaam slopen), onderdelen worden opnieuw gebruikt.  

Economic Board Utrecht, innovatieve partijen met elkaar in contact brengen en dit opschalen om tot 

grote duurzame projecten te komen. 50.000 woningen moeten energieneutraal worden, duurzaam 

Soesterkwartier middels lokale windenergie.  

Evenementennota: impuls geven aan evenementen.  

Eemhuis geopend, wordt een publiekstrekker met de aangrenzende Nieuwe Stad.  

Nieuwbouw ambulance locatie op Zonnehof. ABN AMRO pand wordt herontwikkeld.  

 

7. Sluiting & borrel 

Jacob dankt de aanwezige leden voor hun komst en sluit de vergadering. 


