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Verslag A.A.V.  

Datum:    woensdag 20 mei 2015 

Tijd:    20.00 – 22.00 uur 

Locatie:    Zalencentrum de Amershof, Amersfoort  

 

VERSLAG 

1. Opening  

Voorzitter Jacob Lamminga heet iedereen welkom en opent de vergadering. Momenteel 313 leden, 

hoge opkomst van 45 leden, ook bezoekers van buitenaf zijn van harte welkom op deze openbare 

vergadering.  

 

2. Mededelingen 

Bericht van verhindering: Henny Mulder en Marc Roza. Verder geen mededelingen. 

 

3. Verslag AAV 25 maart jl. 

Enkele leden hebben behoefte aan terugkoppeling n.a.v. het jaarverslag. 

Vraag: is er een nieuwe kascontrole commissie aangesteld? Joris Benschop begint aan zijn tweede 

termijn, Raphael Smit maakt de kascontrole commissie compleet. 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

4.  Invulling vacature wethouder + toelichting vertrek Pim van den Berg 

Pim licht zijn vertrek toe. Hij heeft deelgenomen aan een gedeputeerde opleiding, hier vanuit is hij 

gepolst. Dinsdagochtend om 2.02 uur 's nachts geïnstalleerd. Het team in Amersfoort staat, hij verlaat 

Amersfoort met een goed gevoel. Pim gaat zich richten op binnenstedelijk vernieuwing en wonen, het 

stimuleren van duurzame energie in de provincie, economie, werkgelegenheid, toerisme en ruimtelijke 

ordening. 

Vraag: wat gaan wij als burger merken van de verbinding die Pim wil maken tussen provincie en de 

stad? Pim blijft actief in de regio en wil zichtbaar blijven binnen de afdeling Amersfoort.  

Fractievoorzitter Bart Huydts geeft een toelichting bij de selectieprocedure. Er is een commissie 

samengesteld, waarvan Popke Wagenaar voorzitter was. Tyas Bijlholt, Bertien Houwing en Jacob 

Lamminga zaten ook in de commissie. Er waren 9 kandidaten, waarvan 3 uit de regio. Mede vanwege 

de ruime ervaring van Yvonne Kemmerling werd de keuze voor haar unaniem gedragen. 

Yvonne Kemmerling stelt zichzelf voor aan de leden. Ze is 25 jaar geleden politiek actief geworden en 

heeft toen meteen voor D66 gekozen. Commissiewerk op gebied van sociale zaken, raadslid en  

vervolgens fractievoorzitter in Maarssen, waarna ze uiteindelijk wethouder is geworden.  

2006 periode als actieve wethouder afgesloten. Daarna reorganisatie van de Dierenbescherming geleid. 

In 2010 door Soest benaderd om daar wethouder te worden, in 2014 in Soest de grootste partij.  

Wil bijdrage leveren om Amersfoort een leuke en aantrekkelijke stad te maken in de regio.    

Vraag: is de gekozen procedure achteraf goed bevallen? Op zich wel, maar wellicht kiest men in de 

toekomst voor een open procedure. 

Vraag: Pim was duidelijke lokale karrentrekker, wie gaat dit in de toekomst doen?  Yvonne is in Soest 

erg zichtbaar en herkenbaar geweest, ze wil dit in Amersfoort ook doen.  

Vraag: hoe kijk je aan tegen de onder curatele stelling van Amersfoort? Dit is een uitdaging, er moet 

rust komen en vertrouwen in het stadsbestuur.  
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Vraag: Waarom de overstap naar Amersfoort? Na 5 jaar Soest en het afronden van het project rond de 

vliegbasis waren er de komende tijd in Soest weinig uitdagingen.  

Vraag: achtergrond in communicatie, wil je dit aspect inzetten richting bewonersgroeperingen? 

Afhankelijk van de portefeuilles wil ze veel in contact treden met de inwoners van Amersfoort. 

 

5. Nieuwe opzet werkgroepen (Siebolt Bennema) 

Vorig jaar met enthousiasme begonnen, niet alle werkgroepen zijn vorig jaar van de grond gekomen.  

Sommige thema's waren te nauw, moest een meer permanent karakter krijgen. Werkgroep heeft een 

klankbordfunctie.  

Komt een kopje op de website en na de zomer gelanceerd, ook is er binnenkort een belactie naar de 

leden.  

Welke thema's zijn het belangrijkst om op te starten: sociaal domein, onderwijs, werk & inkomen.  

Opmerking: duidelijk kader meegeven en doelen stellen 

 

6. Standpunt fractie t.a.v. bezuinigingen (Bart Huydts & Erwin Blaauw) 

Bart Huydts: bezuinigen of kerntakendiscussie (visie hoe je in de toekomst met uitgaven omgaat).  

Inspraak van experts en inspraakmomenten met inwoners. 

Bezuinigen waar nodig, inkomsten op peil houden.  

Erwin Blaauw: niet de lasten verhogen om overschotten te creëren. Het moet een duurzaam sluitende 

begroting worden. Eyeopener was niet teveel bezuinigingen op voorzieningen om de stad interessant 

te houden. Onderzoek naar lasten in Amersfoort vergeleken met vergelijkbare gemeentes met 150k 

inwoners, deze lasten bleken onder het gemiddelde te liggen.  

Vraag: verkopen van sportvelden om huizen te bouwen. Waar komt dit vandaan en waar heeft het 

betrekking op? Het is niet bekend waar dit vandaan komt en heeft niet betrekking op een specifieke 

locatie. 

 

7. Motie Westelijke ontsluiting (Peter de Langen) 

Procedure, gelijk aan landelijk congres: indiener als eerste aan het woord, daarna fractie, daarna 

vragen, indiener het laatste woord, gevolgd door stemming.  

Peter geeft een toelichting bij de motie. Antwoord fractie (Dirk Joost van Hamersveld). Fractie heeft 

hard zijn best gedaan het oorspronkelijke plan aan te passen (verplaatsen weg, verdiepte wegligging). 

Fietersbond is tevreden met dit voorstel (verbetering veiligheid, ook voor scholieren). Vergroting 

bereikbaarheid Isselt, minder verkeersdruk op de Stadsring. De fractie wil op de ingeslagen weg voort 

en ontraadt de motie.  

Opmerking: ontsluiting is verplaatsing van het probleem 

Tegen: moet ook kijken naar de toekomst, ook ontwikkeling Isselt en Soest.  

Tegen: beeldvorming naar bewoners, is veel onderzoek gedaan en besluit is genomen.  

Laatste woord Peter: als knooppunt Hoevelaken klaar is, dan is het probleem opgelost ( 

participatie, er zijn veel bijeenkomsten geweest, variant 7B is onverwacht ontstaan, hier is niet met de 

belanggroepen over gesproken.  

11 stemmen voor  

20 stemmen tegen 

6 onthoudingen  
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Opmerking over communicatie, fractie had hierover eerder naar AAV moeten komen. Persbericht van 

de fractie is voor het behandelen van de motie naar buiten gebracht. 

 

8. Rondvraag 

Geen vragen. 

 

9. Sluiting en borrel 

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


