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Verslag A.A.V.  

Datum:    woensdag 15 februari 2017 

Tijd:    20.00 – 22.30 uur 

Locatie:    Amershof, Amersfoort  

 

VERSLAG 

1. Opening  + vaststellen agenda 

De voorzitter heet iedereen welkom waarbij de vergadering wordt geopend om 20:02. 

Harmen Zijp mag twee minuten iets vertellen over de WAR na agendapunt update wethouder 

De AAV stemt in met de voorstellen van het bestuur in de volgorde van de agenda. De agenda is hierbij 

vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

Terugtreden wethouder Kemmerling 

Martin geeft aan dat hij het jammer vind dat wethouder Kemmerling moest terugtreden om 

gezondheidsreden, vanuit zijn achting en waardering voor haar. Er is een bloemetje namens de gehele 

afdeling en haar leden naar haar gestuurd. Er wordt door alle aanwezigen geapplausideerd voor haar 

inzet en waardering voor haar werk.  

 

Wethoudercommissie 

De voorzitter geeft een update van de stand van zaken rondom het aantrekken van een nieuwe 

wethouder. Hierbij wordt ingegaan op de invulling van de wethoudercommissie. Jacob Lamminga geeft 

aan dat de vermelding van het stemrecht bij de twee leden van de fractie in de commissie niet de 

lading geheel dekt. Uiteindelijk beslist de fractie wie de wethouder wordt.  

Lex Hemels vraag waarom er niet een “Human Being Advisor” of manager zit in de 

wethoudercommissie, zoals ook wordt voorgesteld in de lijstadviesadviescommissie. Dat lijkt niet 

consequent volgens Lex Hemels. Martin geeft aan dat hij vanuit zijn ervaring deze rol prima kan 

invullen. Lex geeft aan dit antwoord voldoende te vinden. 

 

Terugreden Erwin Blaauw en aantreden Gerard Smakman 

Erwin zou vanavond aanwezig zijn, maar heeft zich afgemeld bij fractievoorzitter Bart Huijdts vanwege 

drukte op werk. Erwin wordt met applaus bedankt voor zijn inzet in de fractie. 

Gerard Smakman wordt als nieuw fractielid voorgesteld aan de AAV. Hij krijgt applaus. 

 

3. Verslag vorige AAV  

De vermelde eindtijd van de AAV op pagina 1 klopt niet. Dit zal worden gewijzigd. Op de eerste pagina: 

2017 vervangen naar 2018 v.w.b. de gemeenteraadsverkiezingen. Het verslag van de AAV december 

2016 wordt vastgesteld. 

 

4. Jaarrekening 2016 

Lex stelt voor de campagnekosten in de meerjaren begroting naar gemeente, provincie en landelijk 

gesplitst mag worden. Dat is aan de nieuwe penningmeester om aan te passen. 

 

De jaarrekening wordt per acclamatie vastgesteld door de AAV. 
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Jaap van Dijk wordt per acclamatie als nieuw kascontrolelid aangesteld. Samen met Ilyas zal hij de 

volgende kascontrole uitvoeren. 

De kascommissie wordt met applaus bedankt voor haar werk. 

 

5. Uitleg en instemming route naar GR2018 

 

5.1 Toelichting op eisen landelijk aan meedoen GR2018 

 

Voorzitter Martin Froberg legt uit welke route genomen moet worden om de naam D66 boven de lijst 

te mogen voeren tijdens de GR2018. In de vorige AAV hebben we als afdeling unaniem ingestemd aan 

meedoen aan GR2018. Met deze instemming hebben we voldaan aan artikel 6.11. De 

verkiezingscommissie is geïnstalleerd door de AAV in december 2016. De AAV moet instemmen met 

voorstellen bestuur aan voorwaarden deelname GR2018 in artikel 6.12. De verkiezingscommissie heeft 

17 januari ingestemd met de voorstellen van het bestuur aan voorwaarden deelname GR2018 in artikel 

6.12. In de voorbereiding op de AAV heeft het bestuur deze voorstellen voor het voldoen aan deze 

eisen toegestuurd aan de leden. De voorzitter geeft aan dat als de AAV instemt met de voorstellen van 

het bestuur t.a.v. het voldoen aan de eisen, er een grote kans is op deelname aan GR2018 onder de 

naam D66 als afdeling Amersfoort. Hij citeert een e-mail van het landelijk bureau met de volgende 

woorden: “Als deze voorgenomen besluiten bij gewone meerderheid tijdens de AAV worden 

aangenomen ligt in de lijn van verwachting dat het regiobestuur een positief advies zal afgeven en het 

Landelijk Bestuur D66 jullie  deelname besluit zal bekrachtigen. Deze bekrachtiging hebben jullie nodig 

om de naam D66 te mogen voeren boven jullie kandidatenlijst.” 

 

5.2 Instemming per landelijke eis 

 

Eis A: profiel raadslid en lijststrekker 

Het bestuur heeft enkele dagen voor de AAV een amendement ontvangen van vijf leden van de afdeling 

Amersfoort. (red: het ingestuurde amendement inclusief ondertekening van de vijf leden is op te 

vragen bij de secretaris van het bestuur afdeling Amersfoort) 

 

Lex Hemels licht het amendement toe. Samengevat vindt hij het voorstel van het bestuur een te 

technocratische insteek. Tevens vindt hij het punt rondom fractiediscipline die gevraagd wordt in 

tegenstelling tot het feit dat raadsleden zonder last van ruggespraak moeten opereren. Hij vindt ook 

dat raadsleden teveel op hun telefoon of iPad kijken als er niet over hun portefeuille wordt gesproken.  

Jacques Happe werpt tegen dat raadsleden steeds op telefoons of ipads kijken, maar als dat gebeurt 

het gebruik ook nuttig kan zijn voor hun functie op dat moment.  

Martin licht toe dat de afgelopen vier jaar de wereld en het politieke landschap danig veranderd is en 

daarmee het profiel uit 2013 niet klakkeloos overgenomen kan worden.  

Mirjam Barendrecht vraagt welke onderdelen niet overgenomen kunnen worden. 

Martin geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat kandidaatsraadleden een masterclass volgen.  

Er komt een vraag wat nu precies behandeld wordt. Er wordt namelijk gevraagd om het profiel van 

2013 te gaan gebruiken, terwijl mensen die niet ter voorbereiding hebben ontvangen, waardoor ze niet 

kunnen weten waarmee ze kunnen instemmen.  
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Lex geeft nog een toelichting op het profiel van 2013, waarin hij stelt dat het daar gaat over een 

evenwichtige fractie.  

Bart Huijdts geeft aan dat hij technocratisch gevoel snapt, maar het nieuwe profiel wel evenwichtig 

vindt.  

Peter de Langen mist de competenties in het nieuwe profiel terwijl het raadswerk juist veel vraagt van 

een raadslid.  

Wytse Dassen vraagt aan de indieners of er niet een combinatie mogelijk is van de profielen of het 

oude profiel aanvullend kan zijn. Lex en Peter kunnen dat niet aangeven, Peter antwoord dat dan 

onduidelijk wordt als je dit voorstelt. 

Lex geeft aan dat het profiel veel meer wervend moet zijn in plaats van een checklist. Martin geeft aan 

dat de profielen gericht zijn op wie je bent als mens.  

Wouter van Schagen vraagt aan het bestuur om aan te geven wat zij het verschil vinden tussen het 

profiel van 2017 en 2013. Martin geeft aan dat hij het meer op de huidige tijd heeft geschreven, korter 

en bondiger en vanuit de ervaringen van de afgelopen vier jaar. 

Lex vraagt wat de veranderingen zijn van de afgelopen vier jaar.  

Henk Pijper geeft aan dat hij het profiel uit 2013 heeft bekeken en hij zich afvraagt aan welke 

competenties hij allemaal voldoet. Er zit ook in de lijstadviescommissie een stuk subjectiviteit in de 

beoordeling van de competenties van de kandidaten. Welke mate van competentie heb je nodig, welk 

percentage? Wat is het minimum wat een raadslid in een fractie naar voren kan brengen? 

Jacques Happe deelt de mening van de indieners dat het technocratisch oogt. Hij mist het empathische 

onderdeel van het kandidaatsraadlid in het nieuwe profiel. Maar dat is aan de lijstadviescommissie, niet 

aan een individueel raadslid om voor zichzelf te bepalen of hij of zij er aan voldoet.  

Alienke Ramakers vraagt een toelichting op het onderdeel waarin raadsleden meeschrijven aan het 

coalitieakkoord. Martin geeft aan dat van raadsleden niet alleen zouden moeten uitgaan van het 

verkiezingsprogramma, maar ook kunnen handelen naar het coalitieakkoord wat is afgesproken als 

D66 in de coalitie plaatsneemt.  

Raphael Smit geeft aan dat als je als kandidaatsraadslid kandidaat stelt, je uitgaat van het 

verkiezingsprogramma. Door dit profiel kun je later als kandidaat geconfronteerd worden met het 

coalitieakkoord, waarmee je intentie om mee te doen als kandidaat mogelijk in het gedrang kan 

komen.  

Peter de Langen vraagt of met dit profiel de raadsleden gevraagd worden altijd mee te stemmen met de 

coalitie. Hiermee wordt volgens hem het dualisme tenietgedaan. Hiermee wordt de controlerende taak 

van een raadslid weggehaald aldus Peter.  

Lex Hemels geeft aan dat er vroeger geen dualisme was maar nu wel is. Het nieuwe profiel geeft geen 

ontsnappingsmogelijkheid meer als het coalitieakkoord gewetensbezwaren heeft. 

Martin geeft aan dat dit niet de bedoeling was in het opstellen van het profiel.  

Guido Speelman wil graag in het nieuwe profiel de uitgangspunten uit 2013 opgenomen hebben, zoals 

het zijn van een onafhankelijk denker als kandidaats raadslid. 

Dirk-Joost stelt voor dat bij het nieuwe profiel uit 2017 de inleiding van 2013 komt, het artikel over 

dualisme/fractiediscipline weglaten of aanpassen en dan de competenties uit 2013 toevoegen.  

Peter de Langen geeft aan dat we nu maar een paar punten hebben besproken maar bij elk punt wel 

een amendement kan indienen gezien de insteek, ondanks de goed bedoelde intentie van het bestuur. 

Peter de Langen geeft aan dat het beter werkbaar is om het profiel uit 2013 over te nemen. 
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Lex geeft aan dat hij geen voorstander is van het voorstel van Dirk-Joost omdat volgens hem een 

compromis niet goed is. 

Mirjam van Barendrecht geeft aan dat iedereen die zichzelf human being manager/adviseur noemt 

weet dat je maximaal 8 competenties noemt in een profiel. En dat je de competenties apart zet van de 

andere zaken die je in het profiel voorstelt. In dit voorstel van het bestuur zitten volgens haar tussen 

alle bullets in veels te veel competenties.    

Jacob Lamminga neemt het woord en zegt dat hij het oude profiel en nieuwe profiel heeft 

doorgenomen en wel meevalt met de verschillen zoals nu wordt voorgesteld.  

 

Het amendement wordt in stemming gebracht. Uitslag: 

• 2 onthouding 

• 21 tegen 

• 15 voor 

Het amendement is hiermee verworpen. 

Peter de Langen stelt voor dat er nu eerst gediscussieerd moet worden over het voorstel van het 

bestuur alvorens het in stemming te brengen. 

Ruben Pattiasina (werkzaam bij het landelijk bureau van D66) neemt het woord. Hij doet een 

procesvoorstel om nu niet teveel in alle losse punten en inhoud te gaan zitten, om niet te verzanden in 

een hele lange discussie. Maar de punten die er zijn mee te geven als een opdracht aan de 

lijstadviescommissie. Peter geeft aan dat er dan al een vastgesteld profiel is. Ruben geeft aan dat je bij 

de lijstadviescommissie nog aanvullingen op deze opdracht kan toevoegen.  

Martin vraagt nu commentaar op pagina 2 van het voorgestelde profiel. Peter de Langen vraagt op het 

op één na laatste punt dat het lijkt alsof het meer lijkt alsof je mediageil moet zijn. Daarnaast mist hij 

de manier waarop de toegankelijkheid van het raadslid wordt ingevuld.  

Wouter van Schagen zegt dat hij het heel anders leest dan Peter dan Langen. Hij ziet het als inzetten 

van media als twitter en facebook, door de politiek bij de burger neer te leggen en hiermee het raadslid 

sterker kan debatteren op de inhoud.  

Martin doet een tekstvoorstel waarmee het mediapunt wordt afgezwakt. Peter de Langen begint over 

toegankelijkheid van de stad, waarop meerdere mensen vragen wat de stad is.  

 

De vergadering wordt voor vijf minuten geschorst om te bepalen hoe we verder gaan.  

 

Voorstel van bestuur: en wordt instemming van de AAV gevraagd op het door het bestuur voorgestelde 

profiel. Daarnaast zal een werkgroep een aanvullende advies aan de lijstadviescommissie opstellen om 

de aandachtspunten van de leden in te brengen. Deze wordt vervolgens op de AAV van juni 

vastgesteld. 

 

Het profiel kandidaat raadslid GR2018 wordt in stemming gebracht: 

• 26 voor 

• 8 onthoudingen 

• 1 tegen 

Daarmee is het voorstel aangenomen. Het bestuur zal het initiatief nemen om mensen uit te nodigen 

voor de werkbijeenkomst. Dit zal ruim voor de volgende AAV gebeuren. 
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Het profiel lijsttrekker GR2018 wordt in stemming gebracht: 

• 31 voor  

• 4 onthoudingen 

• 1 tegen 

Daarmee is het voorstel aangenomen. Lex Hemels wil graag de integraliteit van de profielen borgen en 

vragen om hier eerder mee te starten voor de eerstvolgende verkiezingen na GR2018. Martin geeft aan 

dat dit in een volgende vergadering wordt behandeld. 

 

Eis B: het aanvangs- en sluitingstijdstip van aanmelding voor de kandidaatstelling voor het 

lijsttrekkerschap 

36 stemmen voor. Het voorstel is hiermee aangenomen door de AAV. 

 

Eis C: het aanvangs- en sluitingstijdstip van aanmelding voor de overige kandidaten; 

Meerderheid is voor. Het voorstel is hiermee aangenomen door de AAV. 

 

Eis D: het aanvangs- en sluitingstijdstip van de stemming voor lijsttrekker; 

Meerderheid voor. Het voorstel is hiermee aangenomen door de AAV. 

 

Eis E: het aanvangs- en sluitingstijdstip voor de stemming voor de overige kandidaten; 

Het bestuur heeft het minimum aantal en maximum aantal bijgesteld na versturen van het voorstel aan 

de leden naar 10 respectievelijk 49. 

Niemand is tegen, het voorstel is hiermee aangenomen. 

 

Eis F: het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap; 

Meerderheid is voor. Het voorstel is hiermee aangenomen door de AAV. 

 

Eis G: het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de overige 

kandidaten voor plaatsing op de definitieve kandidatenlijst; 

Meerderheid is voor. Het voorstel is hiermee aangenomen door de AAV. 

 

Eis H: het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op een kandidatenlijst; 

Meerderheid is voor. Het voorstel is hiermee aangenomen door de AAV. 

 

Eis I: het instellingsbesluit voor het bepalen van de lijstadviescommissie; 

Bij meerderheid der stemmen aangenomen. 

 

Eis J: het instellingsbesluit voor het bepalen van de wethouders- danwel 

gedeputeerdencommissie; 

Meerderheid voor. Het voorstel is hiermee aangenomen door de AAV. 

 

Eis K: de hoogte van de afdrachtregeling voor politieke vertegenwoordigers; 

Meerderheid voor. Het voorstel is hiermee aangenomen door de AAV. 
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Eis L: de benoeming van een verkiezingscommissie; 

Hier was al aan voldaan door instemming op AAV december 2016. Er klinkt applaus voor het 

waarschijnlijk mee kunnen doen aan de GR2018 onder de vlag van D66. 

 

5.3 Installatie programmacommissie en verkiezing leden 

Er komt een vraag uit de zaal waarom er maar zes mensen in de programmacommissie zitten en niet 

meer inspraak geregeld is. Martin licht toe dat er nog genoeg mogelijkheden komen tot inspraak en 

dat er al werkgroepen ingesteld zijn, bijvoorbeeld duurzaamheid, economie en onderwijs. 

Meerderheid stemt in. Hiermee is de verkiezingsprogrammacommissie (afgekort 

programmacommissie) ingesteld en zijn de volgende zes leden geïnstalleerd: 

• Jacob Lamminga (voorzitter) 

• Henk Pijper 

• Alienke Ramaker 

• Meryem Kilic–Karaaslan 

• Henk Jan Oosterhuis 

• Rik van Wijk (secretaris) 

 

 

5.3 Instemming installatie lijstadviescommissie 

Bertien Houwing vraagt waarom Human Being Management niet een D66-lid hoeft te zijn. Martin geeft 

aan dat dit wel het geval moet zijn. Verder stelt Bertien voor dat er vijf leden in de 

Lijstadvieascommissie (LAC) gaan zitten om te voorkomen dat de voorzitter de knoop moet 

doorhakken. 

 

Lex Hemels vraagt of een oud bestuurder niet iemand kan zijn die niet actief is. 

Noelle stelt voor om de LAC naar drie personen terug te brengen. 

Jacques stelt met enige humor dat het vijfde lid van de commissie geloot moet worden uit de afdeling 

Amersfoort. 

Wouter van Schagen geeft aan dat hij in de rollen geen D66 lid van onder de 30 ziet komen, terwijl dit 

wel nodig is. Hij vraagt dat een van de personen een jong persoon gaat worden. 

Ruben stelt voor dat extern lid alleen technisch voorzitter is en geen stemrecht heeft.   

Gerard Smakman stelt voor om de eerste rol en vierde rol te combineren. Jaap stelt dat dit hetzelfde 

voorstel is als Noelle. Noelle bevestigd dit.  

Martin stelt voor dat de vierde persoon technisch voorzitter wordt en geen stemrecht heeft 

Dit voorstel wordt met ruime meerderheid aangenomen door de AAV, nadat het in stemming is 

gebracht. 

 

6. Mededeling afdelingsreglement 

 

Martin legt uit dat er sinds 1 januari 2017 een nieuw afdelingsreglement is ingegaan. Ruben Pattiasina  

ligt dit verder toe: anderhalf jaar geleden is op het landelijke congres een standaard reglement 

aangenomen voor de afdelingen van D66. Als de afdeling de reglementen wil aanpassen, dan kan er 

contact worden gezocht met landelijk om advies te vragen of de voorgestelde wijzigingen in strijd zijn 
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met het landelijke reglement. Het landelijke reglement gaat namelijk bij misverstanden of discussie 

altijd voor op het lokale reglement. 

Mark geeft aan dat er bij de vorige verkiezingen is gebleken dat een goed afdelingsreglement nodig is 

vanwege gerommel met kandidaten. Daarom zou er volgens hem heel snel een commissie of 

werkgroep ingesteld moeten worden of het reglement nog voldoet. 

Mona stelt voor dat het huidige vigerende reglement tegen het licht wordt gehouden aan het vorige 

Amersfoortse reglement om te kijken of er meer Amersfoortse kleur kan worden gegeven aan het 

reglement. Mona stelt voor om een werkgroep op te richten en dit op de volgende AAV in te brengen.  

Mark, Steven Pieters en Mona willen in de werkgroep en doen een voorstel aan de AAV van 15 juni.  

 

7. Mededeling Wethouder 

 

Het college is bezig met de jaarlijkse kadernota waarin aandacht wordt gegeven aan de zaken die in de 

resterende collegeperiode nog geregeld zouden moeten worden. Een paar van deze punten zijn:  

• doordecentralisatie van het onderwijs. Op 14 februari was de gemeenteraad positief op dit 

punt, dus er is goede hoop. 

• cultuurvisie met uitvoeringsagenda. In de periode 2010-2014 is ongeveer een kwart bezuinigd 

op het budget. Lex Hemels vraagt of er ook inspraak is geweest zodat er vanaf onderaf input 

kan worden gegeven. Bertien geeft aan dat er gelegenheid is tot inspraak en noemt een paar 

voorbeelden. Harmen Zijp geeft aan dat de vorige twee colleges dit ook deden maar voor hem 

er onvoldoende is meegenomen in de uiteindelijke plannen. Bertien geeft aan dat ze gelooft in 

deze aanpak en deze input kan meenemen. Echter, ze kan geen garanties bieden dat ideeën en 

inspraak naar uitvoering gaan, want daar gaat de gemeenteraad uiteindelijk over. Lex Hemels 

geeft aan dat de cultuursector en kunstenaars in Amersfoort zitten te wachten op vaste ateliers 

en plaatsen. Bertien geeft aan dat er zo'n 25 ateliers voor kunstenaars beschikbaar zijn. Een 

knelpunt is dat er onder de kunstenaars die een ateliers huren geen doorstroom is, er komen 

bijna geen ateliers vrij. Dit zorgt ervoor dat jonge kunstenaars nauwelijks aan de beurt komen 

om een ruimte te huren. Bij het opstellen van de cultuurvisie met uitvoeringsagenda zal 

atelierbeleid een specifiek aandachtspunt zijn. 

• visie stadshart 

• duurzaamheid 

Amersfoort wil voor mensen met een beperking toegankelijkheid zo goed mogelijk regelen. Dit 

betekent onder meer dat in de komende tijd maatregelen worden getroffen in het gemeentelijk 

vastgoed en dat een plan van aanpak wordt gemaakt voor toegankelijkheid in brede zin.  

Ilyas vraagt aan Bertien wat er gebeurt met de “koopgoot”, omdat hij zich er aan ergert. Bertien geeft 

aan dat dit bij particulieren ligt en wellicht een idee is om er iets van op te nemen in het 

verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Voordracht Harmen Zijp: 

Harmen Zijp leest een toespraak voor van papier, waarin hij zijn ongenoegen uit over het handelen van 

de fractie, de wethouders en (red:het bestuur van) de afdeling Amersfoort over het proces omtrent de 

WAR en de wijze van inspraak en participatie in het algemeen van de afdeling Amersfoort. Harmen 

biedt vervolgens een boek als cadeau aan de fractie om tot inzicht te komen. 

 

8. Campagnecommissie 
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Wytse Dassen geeft aan dat na de oproep veel mensen zich hebben aangemeld voor de campagne. Als 

je nog niet hebt opgegeven, dan kun je je bij Wytse melden. Aanstaande zaterdag is de eerste 

campagnebijeenkomst waar al 8 aanmeldingen voor zijn.  

Wouter vraagt of er activiteiten zijn waar nog te weinig aanmeldingen voor zijn. 

Joris vraagt of het door Kees Verhoeven toegezegde A4tje al is binnengekomen. Wytse geeft aan van 

niet. Hij verwijst naar het contract van Pechtold als inspiratiebron.  

Op 15 maart sluiten we ’s avonds de campagne af met een drankje in café Halewijn.  

 

9. Sluiting en borrel 

 

De vergadering wordt om 22:24 afgesloten. De leden applaudisseren na de mededeling van voorzitter 

Martin Froberg dat de drankjes van de borrel op kosten van de afdeling zijn.  

 

 


