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Verslag A.A.V.  

Datum:    woensdag 25 maart 2015 

Tijd:    20.00 – 22.00 uur 

Locatie:    Zalencentrum de Amershof, Amersfoort  

 

VERSLAG 

1. Opening  + mededelingen 

Waarnemend voorzitter Siebolt Bennema heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

Nieuwe leden Rik Jansen, Zerrin Garipcan en Linda Graskamp worden in het bijzonder welkom geheten. 

 

Mededelingen:  

Hayat Chidi: is gekozen in de Provinciale Staten, om dit te vieren heeft ze traktaties meegenomen.  

Bart Huydts: Jacques Happe heeft een burn-out en is de komende tijd dus niet inzetbaar, de aanwezige 

leden wensen hem sterkte en een spoedig herstel toe. 

Bericht van verhindering: Marije Schotpoort, Lex Hemels, Bertien Houwing, Gerard de Niet, Jan Willem 

van Lieshout en Arno van Essen. 

 

2. Verslag AAV 19 november 2014  

Vraag naar status van de werkgroepen van fractie. De groepen van Erwin en Bart zijn samengevoegd. 

Binnenkort zal er een nieuwe oproep gedaan worden aan de leden om zich aan te sluiten bij een 

werkgroep. Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Jaarrekening 2014 Amersfoort  

Vragen:  

€ 2.500 aan giften, zitten daar opzienbare giften tussen? Er zijn een aantal donaties geweest, vanwege 

privacy kan de penningmeester hierover geen verdere toelichting geven. 

Opmerkingen: 

De inzet van posters in abri's blijkt goedkoper te zijn dan de driehoeksborden die tijdens de 

Gemeenteraadsverkiezingen zijn ingezet. 

 

Afdracht aan landelijk bureau: per lid ontvangt de afdeling Amersfoort jaarlijks € 5 vanuit het landelijk 

bureau. Conform de aangenomen motie op het landelijk congres, heeft de penningmeester de vraag 

gekregen af te zien van deze jaarlijkse, dit bedrag (ongeveer € 1.500) wordt dan gebruikt voor de 

landelijke campagnekas, wat de afdeling uiteindelijk weer ten goede komt. Het voorstel van het 

bestuur is hieraan mee te werken en dit jaarlijks te bekijken.  

 

Opmerking: we zijn een landelijke partij, het is dan niet logisch dat afdelingen financieel bij moeten 

dragen aan de landelijke campagne. 

Vraag: is er iets bekend over de financiële situatie van het landelijk bureau? Niet volledig, maar de 

vraag van landelijk is begrijpelijk. Het fonds wordt ook gebruikt voor opleidingen op lokaal niveau. 

Opmerking: dit verzoek had eerder kenbaar gemaakt moeten worden aan de leden, nu wordt men 

hierdoor overvallen. Na de toezegging dat het verzoek en de motivatie van het bestuur tijdens de 

volgende bestuursvergadering nogmaals wordt toegelicht, wordt het voorstel in stemming gebracht. 

19 leden stemmen voor, 5 tegen, waardoor het voorstel is aangenomen. 

De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge.  
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4.  Presentatie + benoemen secretaris Politiek 

Marc Roza en Marilon Roelofs worden benoemd tot de stemcommissie. Jaap van Dijk geeft aan dat 

Siebolt de enige kandidaat is voor de functie Secretaris Politiek en dat hij heeft aangegeven deze 

functie graag te continueren. Alle aanwezige leden (28) stemmen in met een tweede bestuurstermijn 

voor Siebolt. 

 

5. Update gemeenteraadsfractie en wethouders 

Bart Huydts: 10 mogelijke bezuinigingsvoorstellen/verdienmogelijkheden.  Door Erwin Blaauw is er een 

tool ontwikkeld waarmee doorgerekend kan worden, deze wordt aan de leden getoond. 

Bart licht het tijdsschema m.b.t. de besluitvorming voor de komende bezuinigingen toe:  beeldvorming 

met activiteiten t/m 16 april, overtuigen t/m 20 mei en besluiten t/m 2 juni. 

Raad: zorg dat de begroting oplopend op orde is (tot in 2018 naar 19 miljoen).Opbrengsten 6-9 

miljoen per jaar (leges, precario, parkeertarieven etc). 20 miljoen aan opbrengsten zou mogelijk 

moeten kunnen zijn. 

Vervolgens gaan de raadsleden in groepjes in gesprek met de leden over verschillende 

bezuinigingsthema's (2 rondes) en worden meningen en ervaringen met elkaar gedeeld.  

Op 20 mei vindt de volgende AAV plaats, waar de leden opnieuw bijgepraat en geraadpleegd zullen 

worden m.b.t. de aanstaande bezuinigingen. 

 

6. Sluiting en borrel 

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


