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Verslag A.A.V.  

Datum:    donderdag 1 december 2016 

Tijd:    20.00 – 23:57 uur 

Locatie:    StadsLAB033, Amersfoort  

 

VERSLAG 

1. Opening  + vaststellen agenda 

Voorzitter Martin Froberg heet iedereen welkom, we hebben een spannend jaar voor de boeg met de 

Tweede Kamer verkiezingen en de voorbereiding op gemeenteraadsverkiezingen van 2018.  

Martin opent de vergadering, vervolgens geeft hij Mirjam Barendrecht het woord, zij licht haar 

binnengekomen stuk m.b.t. de procedure rond de War toe, dit mede namens Patrick Nederkoorn en 

Peter de Langen. Zij willen dit graag als apart agendapunt behandelen, dit zou ook bij de behandeling 

van de mid-term review van de fractie ter sprake komen. Martin vraagt de leden hierover te stemmen, 

uiteindelijk stemmen er 10 voor en 12 tegen, waarmee het in de mid-term review meegenomen wordt.  

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen verdere mededelingen. 

 

3. Verslag vorige AAV  

Er is onduidelijkheid over de afdrachtregeling, is dit lokaal, regionaal of landelijk, dit komt in het 

verslag niet duidelijk naar voren. Jaap van Dijk (penningmeester) licht toe dat deze € 1.500,-  een extra 

afdracht aan landelijk betreft.  

Vraag: 8.000 nieuwe woningen, over welke termijn gaat dit en is dit inclusief de ombouw van kantoren? 

Martin stelt voor dit in de mid-term review mee te nemen. 

Er zijn geen verdere opmerkingen, waarmee het verslag is vastgesteld. 

 

4. Meerjarenbegroting 2017 

Jaap licht de meerjarenbegroting toe.  

Vraag: op basis van de begroting ga je uit van een verkiezingsnederlaag, klopt dat? Jaap gaat hier voor 

de zekerheid inderdaad vanuit, zodat het qua budget dan mee zal vallen. 

Om deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen te realiseren is er voor de GR2022 € 25.000 begroot.  

Er is een verzoek vanuit Landelijk binnengekomen om t.b.v. de campagne voor de Tweede 

Kamerverkiezingen € 7.500 af te dragen:  € 4.000 was al begroot + € 1.500 dat van landelijk naar 

Amersfoort gaat, waar we vanaf zien + dit verzoek á € 2.000 extra. Dankzij deze bijdrage krijgt 

Amersfoort de garantie dat er lokaal 40% zichtbaarheid gerealiseerd kan worden, middels abri's en 

sandwichborden.  

De totale campagnekas van Landelijk bedraagt € 2,5 miljoen, waarvan de afdelingen gezamenlijk  

€ 500.000 bijdragen.  

Opmerking: € 2.000 is erg fors, aangezien we ook al afzien van de € 1.500,- 

Opmerking: een goede uitslag landelijk straalt ook af op de afdeling 

Opmerking: het partijbureau lijkt structureel een probleem te hebben met campagnekosten. € 2.000 is 

acceptabel, als er maar geen precedent werking vanuit gaat. Jaap: het geld dat we besteden is een 

pakket dat we inkopen om lokaal de partij onder de aandacht te brengen.  

Om de leden tegemoet te komen of het budget goed terecht komt, kunnen we een overzicht krijgen 

waar de sandwichborden komen te staan en welke abri's het betreft. 
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Vraag: hebben we invloed op de inhoud van de tekst? Er zijn hier waarschijnlijk mogelijkheden toe, 

maar het blijft een landelijke campagne.  

Jaap vraagt de leden om in te stemmen met een totale afdracht van € 7.500 t.b.v. de landelijke 

campagne. 3 leden onthouden zich van een stem, 1 stemt tegen en 33 leden stemmen in met het 

voorstel.  

In de begroting voor 2017 gaan de campagnekosten van 4.000 naar 7.500, ook dit wordt in stemming 

gebracht. Een meerderheid van de aanwezigen (34 van 37) stemt hier mee in. 

 

5. Presentatie kandidaat bestuursleden +  stemronde 

De bestuursleden Erik Dolfing (secretaris) en Jaap van Dijk (penningmeester) treden af. Erik kan de 

werkzaamheden niet meer combineren met zijn baan en (jonge) gezin en stelt zich niet voor een 

tweede termijn verkiesbaar. De tweede termijn van Jaap zit er in februari op, waarna de nieuwe 

penningmeester het stokje in februari van hem overneemt.  

Voor enkele vacature is er één kandidaat: 

Penningmeester:  Rifat Yucel , 32 jaar oud, geboren en getogen in Amersfoort, woonachtig in Vathorst. 

Hij is 2 jaar lid van D66, financiële achtergrond en gaat elke maand naar het D-Café. Hij wil graag 

actiever worden binnen de afdeling en wil met zijn (financiële) kennis zijn steentje bijdragen. 

Secretaris: Rik van Wijk, 34 jaar oud, werkt als Manager Functioneel Beheer en Informatiemanagement 

Onderwijslogistiek bij de Hogeschool Utrecht in Utrecht. Hij woont 1,5 jaar in Amersfoort en is pro 

duurzaamheid.  

Martin benoemt Jacques en Henk als stemcommissie, na het tellen van de stemmen is het resultaat: 

Aantal aanwezige (stemgerechtigde) leden: 37  

Rifat: 36 stemmen voor, 1 blanco stem 

Rik: 35 stemmen voor, 1 blanco (+ 1 waarbij de opties niet zijn aangekruist).  

Hiermee zijn Rifat en Rik benoemd als nieuwe bestuursleden van D66 Amersfoort. 

 

6. Instemming aanmelding D66 Amersfoort GR2018 

Formeel dienen de leden tijdens de AAV in te stemmen met deelname als afdeling aan de 

gemeenteraadsverkiezingen. Martin brengt dit in stemming, waarmee alle aanwezige leden instemmen. 

 

7. Commissies  

De programma- en lijstadviescommissie worden tijdens de AAV van februari 2017 benoemt.  

Voor de verkiezingscommissie hebben Joris Benschop (voorzitter), Mona Coppens en Dorien van der 

Kamp zich gemeld. Zij zullen het proces rond de verkiezingen bewaken. Het voorstel van het bestuur is 

deze 3 te benoemen. Alle aanwezige leden stemmen hier mee in. 

Ook stelt het bestuur voor om de lijsttrekker voor de GR2018 vanaf morgen openbaar te maken, met 

een reactietermijn t/m januari 2017.  

Vraag: waarom wil het bestuur deze procedure al zo vroeg, dit kan effect hebben op de zittende 

fractie. Antwoord: het bestuur wil zo snel mogelijk duidelijkheid geven wie er in de toekomst de kar 

gaat trekken, ook zal de lijsttrekker richting de verkiezingen al eerder bij processen betrokken worden.  

Vraag: wordt het profiel van de lijsttrekker niet door de leden vastgesteld? Antwoord:  dit staat niet 

expliciet beschreven in de statuten en het draaiboek voor de GR2018.  

Opmerking: het is inderdaad vroeg om nu een lijsttrekker te benoemen, richtlijn vanuit Landelijk is 

april/mei 2017. 

Voorstel Martin: in de AAV van februari 2017 wordt het profiel van de lijsttrekker aan de leden 

voorgelegd, aangevuld met een duidelijke uitleg van de verdere procedure en data richting de 

verkiezingen.  
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8.  Mid-term review 

Elk raadslid en wethouder krijgt 3 minuten om de leden te informeren over de resultaten tot nu toe.  

Vraag: hoe zit het met de War? Dit is onderdeel van cultuur en zal na de presentatie van Bart besproken 

worden. 

 

Henk Pijper:  

Veiligheid en handhaving: alcohol matigheidsbeleid in sportkantines, langs jongerengroepen gegaan in 

publieke ruimte, initiatiefnemer stichting reanimatie netwerk Amersfoort opgericht.  

Bestuur en dienstverlening:gelote burgerraad, werkgroep nieuwe democratie. 

Financiën en ICT: samen met Erwin uitgewerkt. 

Vraag: bedoel je met ICT visie op eigen huishouding (stadhuis) of juist Amersfoort. Deze visie is gericht 

op de ICT ontwikkeling binnen het Stadhuis. 

Vraag: wat is niet gelukt en wat moet er nog gebeuren? Er moet nog een burgerbegroting komen. 

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de OZB niet verhoogd wordt, dit is dit jaar gebeurd, volgend 

jaar ook. Amersfoort heeft reserves omlaag gebracht.  

Met eenmalige inkomsten werden structurele problemen niet opgelost, er is met potjes geschoven 

waardoor op eigen reserves is ingeteerd. Wegen,  openbaar groen en schoolgebouwen ontbraken in de 

begroting. Om dit structureel op orde te krijgen moest de OZB verhoogd worden.  

Vraag: inzetten op burgerbegroting zou een actiepunt moeten zijn, waarbij burgers invloed hebben op 

de begroting.  

 

Wytse Dassen 

Milieu (afval) duurzaamheid 

Omgekeerd afval inzamelen, wordt stadsbreed uitgevoerd. Is een belangrijke stap om te komen tot een 

afvalloze stad.  

Meer ruimte voor zonnepanelen, ook in beschermd stadsgezicht.  

Groenvisie, met raadsleden,  bewoners en ambtenaren projectteam gevormd. Bewoners konden 

amenderen op de tekst. Groenvisie is uiteindelijk aangenomen.  

Helaas is er geen meerderheid in de Raad voor windmolen- en zonneparken in Amersfoort. Alleen D66, 

Groenlinks en PvdA waren voor.  

Opmerking: complimenten voor wat er bereikt is, vanuit de fractie wordt door Wytse eigen koers 

gevaren.  

Vraag: complimenten voor omgekeerd inzamelen, is er niet een risico dat mensen er een loopje mee 

gaan nemen? Een pilot heeft uitgewezen dat dit goed is verlopen en er weinig risico's aankleven. Er zijn 

ook sorteeranalyses geweest die dit hebben aangetoond.  

Vraag: Is de groenvisie ook voor het stedelijk- en buitengebied? Focus heeft op de stad gelegen en wat 

bewoners hierin kunnen doen.  

Opmerking: biodiversiteit in buitengebied gaat achteruit, hiervoor graag aandacht.  

Opmerking: Amersfoort energieneutraal 2030, om dit te kunnen halen moeten er stappen gemaakt 

worden.  

 

Dirk Joost van Hamersveld 

Mobiliteit, sport en Vathorst 

Nachtnet tussen Utrecht en Amersfoort is behouden.  

Nieuwe busregeling voor Vathorst en Hooglanderveen  

Duurzaam vervoer in de hele stad 

Meer aandacht voor de fiets, fiets en fietsroutes, comfortabel fietsen, verbetering fietspaden, 033 op 

de fiets met 140 deelnemers.  

Wachtlijsten sportclubs zijn weg, beweegrondjes ingesteld, GymXL geopend Amarena, de nieuwe 

(top)sporthal is in aanbouw. 
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Vraag: Is er ook sprake van duurzaam busvervoer? Er komen 2 bussen (biomassa en Euro6), dit wordt 

echter vanuit de provincie bepaald.  

Vraag: Ga je ook over het soort taxi's dat in Amersfoort rijdt? Daar heeft de Raad verder geen invloed 

op (in het kader van duurzaam vervoer).  

Vraag: Veel sportvelden in Amersfoort hebben kunstgras, wat is het beleid als uiteindelijk blijkt dat 

deze korrels kankerverwekkend zijn?   Het gaat hierbij om een fors investering, de kosten bedragen € 

85.000 per veld, in Amersfoort is er sprake van 20 kunstgrasvelden. Voor deze investering is nu nog 

geen voorziening getroffen.  

 

Noelle Sanders 

Ruimtelijke ordening en wonen 

Motie unaniem aangenomen waardoor een projectontwikkelaar samen met omwonenden een plan 

diende te realiseren. Als de communicatie niet beter zou worden, zou de bestemming in ‘natuur’  

veranderen waardoor de ontwikkelaar niet zou kunnen bouwen.  

 

Andere motie was een oproep om de communicatie tussen woningcorporaties en huurders te 

verbeteren. 

Sociale woninghuur in Amersfoort heeft momenteel een wachtlijst van 10 jaar. Dit is een 

aandachtspunt, mede vanwege de overloop die momenteel plaatsvindt vanuit Amsterdam en Utrecht.  

Amersfoort beschikt in verhouding over weinig middeldure huur en sociale huur.  

Noelle heeft een congres met 20 sprekers georganiseerd over o.a. het goed inzetten van bestaande 

ruimtes in Amersfoort voor woningen en appartementen, een diversiteitsbijeenkomst over discriminatie 

op de arbeidsmarkt en daarnaast een aantal  D-rosebijeenkomsten, het netwerk voor vrouwelijke 

D66leden. 

Voor het komende jaar organiseert zij voor landelijk D66 een evenement rondom de Marathon van 

Amersfoort waar hopelijk veel leden aan mee zullen doen! 

Opmerking uit publiek: de D66 fractie doet weinig met geluid uit wijken en groepen. Advies is om met 

bewoners in een klankbordgroep plaats te nemen. 

Vraag: 8.000 nieuwe woningen in Amersfoort, de stad zit aan de grenzen, er zijn alleen nog kwetsbare 

gebieden beschikbaar, hoe gaat men hier mee om? Antwoord: Vathorst Noord is door de fractie 

behouden (groengebied), de Hoef biedt mogelijkheden voor transitie van kantoorgebouwen naar 

woningen, Vathorst west gaat nog bebouwd worden. 

Oproep aan bestuur: dit is een hot item, hier zou een aparte AAV voor gepland kunnen worden.  

Vraag: zit er schot in Lichtenberg? De sloop moet eind volgend jaar afgerond worden ivm 

asbestsanering. Vanaf 2017 worden kavels uitgegeven.  

Vraag: op de voormalige locatie van de Oranjeboom is al 2 jaar geen activiteit, hoe zit dat? Noelle gaat 

dit navragen. 

 

Tyas Bijlholt 

Coffeeshop beleid,na 10 jaar is het beleid verruimt.  

Vluchtelingenbeleid, in Amersfoort zouden meer vluchtelingen opgevangen moeten worden. 

Werk en inkomen: in Amersfoort is er een toename van mensen in de bijstand.  

Vraag: er is ruimte voor 7 coffeeshops in Amersfoort, tot nu toe zijn het er 3. Wanneer vindt de 

uitbreiding plaats? Er waren meer dan 200 aanvragen, elke aanvraag dient dezelfde procedure te 

doorlopen, in de loop van 2017 zou er hierover meer bekend moeten zijn. 

Vraag: een nieuw AZC op de Hoef zou plaats bieden voor 650 mensen, volwassenen zonder status 

zouden meteen kunnen beginnen met integreren. Hoe is het met het draagvlak in Amersfoort? 

Op 3 plekken is uitbreiding geweest, er is relatief weinig weerstand in Amersfoort in vergelijking met 

andere steden.  
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Erwin Blaauw 

Financiën en economie 

De reserves namen af in 2014, elk jaar structureel overschat of inbalans. De zichtbaarheid hiervan op 

faciliteiten in Amersfoort is nog laag, hierbij moet je bijvoorbeeld denken dat het storten van het 

grofvuil nog zonder kosten is en het Bosbad nog steeds open.  

Evenementen hebben Amersfoort op de kaart gezet, grote evenementen met landelijke uitstraling, 

zoals the Passion. Ook is de evenementennota is erdoor gekomen. 

Het proces rond het Stadshart is goed gegaan, er zijn veel zaken opgehaald, welke tot 1 visie 

gesmeden worden.  

Vraag: zijn er andere evenementen in beeld? Dias Latinas komt terug.  

Vraag: waarom moet het perse landelijk? Om dagjesmensen aan te trekken en economie te bevorderen. 

Vraag: De Kelder is al heel lang een zorgenkind. Waarom geen basisvoorziening? De Kelder blijkt een 

basisvoorziening te zijn, net als de Flint. 

Vraag: partijen in de Raad willen de OZB verlagen, wat betekend dat in coalitie verhouding?  D66 zou 

meer een tegengeluid tegen VVD moeten laten horen.  

Opmerking: Jammer dat Proef Amersfoort van de Hof verdwijnt. In het verleden hebben wethouders 

veel moeite gedaan om Proef op de Hof te houden. 

 

Lonneke Sondorp 

Onderwijs 

Portefeuille onderwijs gaat met name over stenen, achterstanden en voortijdige schoolverlaters. 

In het verleden is er voor 3,1 miljoen bezuinigd op onderwijs.  

Successen: arbeidsmarktaansluiting op arbeidsmarkt: netwerkvorming, toekomstfonds onderwijsmarkt, 

behoud combinatiefunctionaris ABC scholen, kies je sportprogramma is behouden 

Kansen ontwikkelen: voor elk kind 2 dagdelen kinderopvang gratis, doorcentralisatie 

onderwijshuisvestig (360 miljoen in 40 jaar) biedt kansen voor samenwerking. Transitie jeugdzorg en 

passend onderwijs: van lokale educatieve agenda naar uitvoeringsagenda jeugd. 

 

Jacques Happe 

Zorg en welzijn 

Budget 250 miljoen, innovatiefonds in kaderbegroting in het voorjaar (domotica, robotica). 

Opmerking: decentralisatie operatie ging gepaard met bezuiniging van een kwart, voor jeugdzorg is er 

een tekort ontstaan.  

 

Bart Huydts 

Cultuur 

In de herstelbegroting zijn er op het gebied van cultuur eenaantal zaken behouden: amateurkunst, de 

Flint (geen bezuiniging), Kamp Amersfoort, Stijljaar, Lieve Vrouw, Fluor en het Stadshart. 

Op cultuur nog te weinig kunnen realiseren, cultuur in Amersfoort is versnipperd, Flehite en het 

Mondriaan Huis zouden bijvoorbeeld meer samen kunnen werken. 

De War, ontwikkeling op de kop  van Isselt is noodzakelijk voor de groeistad Amersfoort, binnen die 

ontwikkeling verdient de War een plaats. Focus ligt op samenwerking tussen de drie partijen: De War, 

Rovase en de gemeente. Gesprekken zijn nu gaande, de fractie wil de uitkomst hiervan eerst 

afwachten. Mocht er vanuit de War ondersteuning nodig zijn, dan zet D66 daar binnen haar 

mogelijkheden op in.  

Vraag Mirjam Barendrecht:hoe is het zo gekomen, iets dat D66 zo belangrijk vindt, waarom is er in het 

proces niet ingegrepen? Er zijn toen zaken gebeurd, waarvan we nu inzien dat het niet zo had mogen 

gebeuren. Voor nu willen we als D66 fractie de uitkomst van de gesprekken afwachten.  

Opmerking: verkoop van de War staat los van de kop van de Isselt. 
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Vraag: stel de 3 partijen komen er niet uit, is D66 bereid om de hele verkoopprocedure stop te zetten? 

D66 wacht de gesprekken eerst af voordat er conclusies getrokken worden. 

Vraag Mirjam Barendrecht: dit brengt D66 schade toe en het valt niet uit te leggen. Broedplaatsen en 

de War zijn erg belangrijk, waarom staat de ontwikkeling van de Kop van Isselt dan bovenaan de 

presentatie? 

Pim van den Berg: in het college is er nadrukkelijk gesproken om een uiterste poging te doen om met 

de War te kijken of ze zelfstandig de financiering rond te kunnen krijgen. 

Coalitieafspraak: uit verkoop van vastgoed dient 1 miljoen gegenereerd te worden. De War is één van 

deze vastgoedprojecten. De ontwikkeling van de kop van Isselt is altijd een discussie geweest, staat 

ook in de structuurvisie. 

Harmen Zijp: in de afwijzingsbrief wordt de ontwikkeling van de Kop van Isselt niet benoemd. In het 

brief van de gemeente staat: het staat u vrij, zolang de gemeente Amersfoort eigenaar is een bieding te 

doen. 

Dirk Zijp: wil de fractie voorleggen, wat wil je precies met Amersfoort? Een stad waar plek is voor een  

innovatieve broedplaats als de War? Jullie willen groei en meedoen met de belangrijkste steden in 

Nederland, met de War heb je hiermee een gouden kans en deze laten jullie lopen. Je hebt nu nog de 

mogelijkheid de procedure stil te leggen. 

Peter de Langen: wil een duidelijk antwoord vanuit de fractie, wat is precies jullie standpunt? Bart: zoals 

eerder aangegeven, willen we de uitkomst van het proces eerst afwachten. Peter: voor afwachten is het 

nu te laat, je zit hier namens de leden, zij verwachten een duidelijk standpunt van onze fractie. Bart: 

binnen de samenwerking en het plan is er plaats voor de War, waarin ze de rol van broedplaats in 

kunnen vullen. Het gesprek met Rovase is volgende week, daarna volgt er een persbericht.  

Diana Wildschut: er wordt gezegd dat de War een beroep kan doen als er (financiële) ondersteuning 

nodig is. De War is juist zelfredzaam, de War heeft helemaal geen subsidie nodig en kan onafhankelijk 

bestaan. Veel cultuur in Amersfoort is subsidie afhankelijk. De War versterkt de culturele sector in 

Amersfoort, waardoor deze minder kwetsbaar wordt en trekt partijen van buiten de stad aan die zich 

hier willen vestigen. De War is een voorbeeld waarbij je structureel iets terecht krijgt, dit terwijl je 

slechts dat dubbeltje uitgeeft.  

Dirk Kaan: lid geworden van D66 vanwege de idealen van 50 jaar geleden. De War is een initiatief die 

past in beleid en visie van D66, hij is teleurgesteld dat er vanuit D66 niet voor de War wordt geknokt. 

Raphael Smit: toen de procedure omtrent de War voor het eerst in het college werd besproken, is er 

toen vanuit de wethouders hierover met de fractie gesproken, aangezien het voor D66 een hekel punt 

is. De fractievoorzitter was verbaasd over de uitslag, is er dan sprake van een communicatieprobleem 

tussen fractie en wethouders. D66 is een bijwagen geworden van de VVD. De discussie rond de War 

duidt wellicht op een structureel probleem. 

Bart: er is zeker over gecommuniceerd, de uitslag was verrassend die helaas ongunstig uitpakt voor de 

War.  

Peter: heeft het financiële aspect zwaar gewogen? Bart: dit was een wegingsfactor, maar niet 

doorslaggevend, de hoogste bieding heeft niet gewonnen, maar de partij die het best voldeed aan de 

gestelde criteria. 

Harmen Zijp: het is al 17 jaar verplicht om sociale waarde mee te nemen als wegingsfactor, het is 

vreemd dat het in deze procedure helemaal niet meegenomen is.  

Dirk Zijp: woorden van Pim waren: als de koopprijs goed is gaan we er wel uitkomen. Het bod van de 

War was marktconform.  

Mirjam: deze week het betoog van Jan Terlouw gehoord, mensen die met dit dossier bezig zijn:  neem 

dit betoog ter harte. Er is nog een mogelijkheid om de procedure stop te zetten, neem dit in 

overweging.  

 

Wethouders 

Bertien: gezien het late tijdstip geeft Bertien aan haar verhaal kort te houden.  
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Jeugd en onderwijs zal waarschijnlijk samengevoegd worden. Cultuur: de Lieve Vrouw weer in de 

zwarte cijfers.  

Yvonne: samenwerking met Utrecht in Utrecht Region en internationaal via the Economic Board.  

Er wordt 2 miljoen per jaar in Economie geinvesteerd (dankzij accountmanagement). 

 

9 Sluiting + borrel 

Martin bedankt Erik voor zijn inspanningen namens het bestuur en alle aanwezigen voor hun komst 

vanavond en sluit de vergadering om 23:57. 

 

 

 

 


