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Verslag A.A.V.  

Datum:    Donderdag 15 juni 2017 

Tijd:    20.00 – 22.30 uur 

Locatie:    Mercure Hotel, Amersfoort  

 

VERSLAG 

1. Opening  + vaststellen agenda 

Voorzitter Martin Fröberg opent de AAV om 20:11 uur. Het voorstel om het reglement later te 

behandelen om er zo meer tijd aan te besteden, wordt overgenomen door de AAV. Peter den Langen 

stelt voor dat de fractie nog wel een update geeft over twee onderwerpen: renovatie stadhuis en 

Vathorst-West. Martin geeft aan dat hij dat opneemt voor de verkiezing van de lijsttrekker in de 

agenda, maar dat hij wel medewerking nodig heeft van de leden om 21:00 uur klaar te zijn met de 

procedurele agendapunten. 

 

2. Mededelingen 

 De voorzitter roept op om allen te komen naar de D66 afdelings-BBQ van zaterdag 1 juli.  

 

3. Verslag vorige AAV  

Joris stelt voor dat de voorstellen in de AAV worden meegenomen vanuit de stukken van de agenda. Nu 

is het moeilijk om te achterhalen waarmee precies is ingestemd. Dit wordt overgenomen door de AAV. 

(al die punten A t/m H de teksten van de voorstellen invoegen). Lex Hemels complimenteert de 

secretaris voor het uitgebreide verslag.   

 

4. Lijstadviescommissie 

4.1 Installatie leden Lijstadviescommissie 

Jacques Happe vraagt of het amendement tegelijk in stemming wordt gebracht met de installatie van 

de leden. Martin geeft aan dat dit apart wordt behandeld.  

Jacob geeft aan dat op basis van het voorstellen voor de LAC, geïnterpreteerd kan worden als dat 

kandidaten zonder gesprek of aanwezigheid van leden van de LAC op de lijst geplaatst kunnen worden. 

Jacob stelt dat dat niet de bedoeling is. De AAV stemt in met deze uitleg van de tekst. Lex Hemels stelt 

voor dat de voorzitter van de LAC bij elk gesprek aanwezig is. De AAV stemt in met dit voorstel, de 

beoogd voorzitter van de LAC doet tevens een toezegging om dit na te leven. 

 

Per acclamatie worden de leden van de LAC door de AAV geïnstalleerd.  

 

4.2 Amendement Peter de Langen 

Peter de Langen geeft een mondelinge toelichting op het amendement dat hij met vier andere indieners 

heeft opgesteld. De man rechts naast Jacques Happe vraagt waarom het amendement bij de eerste 

twee (kaderstellend en controlerend) wordt gesproken van taken en bij de laatste om een rol (rol van 

volksvertegenwoordiger). Peter legt uit dat aangesloten is bij de gebruikelijke termen. Jacques Happe 

vraagt of in het voorstel gevraagd wordt dat kandidaten hun portefeuille aangeven, terwijl dit door de 

fractie gezamenlijk wordt besloten. Peter de Langen geeft aan dat niet de bedoeling is, maar dat het de 

bedoeling is dat kandidaten wel nadenken over hoe of zijn zich hun kaderstellende taak voor zich zien. 

Jacques Happe brengt tevens zijn weerstand in tegen het terugkoppelen van de LAC over de plussen en 

minnen per kandidaat. Jacques vraagt zich af of dit wel wenselijk is vanuit privacy en goede smaak 

punt. Jacob stelt voor dat de bedoeling van die laatste zin meer gaat over het advies aan de LAC over 

waar de LAC op moet richten, zonder dit terug te koppelen aan de AAV. Steven Pieters, één van de 

indieners van het amendement, stelt dat deze regel in het voorstel niet bedoeld is om te “namen en te 
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shamen”. Het is bedoeld dat de LAC een instrument heeft om minder goede kandidaten te beoordelen 

en niet op te nemen op de lijst. Peter de Langen stelt voor dat de laatste zin wordt aangepast naar dat 

er niet wordt teruggekoppeld aan de AAV. Er klinkt instemmend gemompel in de zaal. Joris stelt dat de 

LAC sowieso niet hoeft terug te koppelen of verantwoording hoeft af te leggen aan de AAV, dus “te 

rapporteren” verdwijnt, op het laatst van zin wordt “aangeven” toegevoegd in het voorstel, stelt Jacob 

Lamminga. Peter de Langen vindt dat akkoord en leest de aangepaste zin voor aan de AAV. Deze zin 

luidt nu: “De lijstadviescommissie wordt gevraagd in haar advies over de lijst, de afdeling aan te geven 

hoe aan de genoemde punten aandacht is gegeven.” 

 

Het amendement wordt met ruime meerderheid aangenomen door de AAV. 

 

5. Vaststellen profiel wethouder 

5.1 Korte toelichting profiel wethouder 

Martin licht het voorstel kort toe. De AAV heeft geen vragen op het voorstel van het bestuur van de 

afdeling.  

 

5.2 Profiel wethouder 

De AAV stemt in met het voorstel profiel wethouder zoals dat eerder is gepubliceerd op de website van 

D66 Amersfoort.  

 

6. Installatie wethoudercommissie 

De wethoudercommissie wordt met grote meerderheid geïnstalleerd door de AAV. 

 

7. Verkiezingscommissie 

Joris heeft aangegeven dat hij Amersfoort gaat verlaten en daarom uit de verkiezingscommissie zal 

gaan. Dorien wordt nu voorgesteld als voorzitter van de commissie. Erik Dolfing zal als nieuw lid van 

de verkiezingscommissie worden voorgesteld. Met applaus worden beide besluiten door de AAV 

bekrachtigd. 

 

Joris krijgt applaus van de AAV voor zijn werk en verdiensten. 

 

Tyas maakt een opmerking dat het normaal is bij D66 dat er vacatures openbaar worden gemaakt 

zodat iedereen er op kan reageren. Zoals het nu gaat, waarin een bestuur zelf op zoek gaat en deze 

vervolgens voorstelt aan de AAV. Nu is het weinig open, als lid heeft hij geen van de vacatures gezien. 

Tyas stelt ook dat dit niet ten nadele is van de kwaliteit van de voorgestelde kandidaten, maar dat het 

gaat om het punt dat het te weinig openbaar is. Martin geeft aan dat deze manier van opereren 

normaal is voor de regio Midden-Nederland. Verschillende mensen uit de zaal (Mirjam Barendregt, 

Henk …) geven aan dat dat geen reden mag zijn. Het bestuur neemt het voorstel over nadat de AAV 

hier in meerderheid in mee gaat.  

 

Martin meldt meteen twee vacatures waarop mensen zich kunnen kandideren: 

-Bestuurslid ledenactivering. Het bestuur heeft dringend versterking op dit front nodig. 

-Bestuurslid permanente campagne zal per november vacant zijn omdat de termijn van Carola 

Vlooswijk is afgelopen. Martin roept de leden op om over deze belangrijke positie ook goed over na te 

denken.  
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8. Update campagnecommissie 

Martin legt uit dat het met de agenda’s van de verschillende betrokkenen nog niet gelukt is bij elkaar 

te komen en een terugkoppeling te kunnen geven van de evaluatie van de campagne. Dit zal na de 

zomer gebeuren in de eerstvolgende AAV. 

 

Martin roept wederom op dat leden zich kunnen melden voor de campagnecommissie. Mensen die het 

leuk vinden om te werken aan succes voor D66 in de gemeente Amersfoort, willen canvassen en 

flyeren, kunnen zich melden.  

  

 

9. Amendement Gert Veldhuis 

Gert Veldhuis licht zijn amendement toe. Peter den Lange stelt voor dat al vanaf november kandidaat 

raadsleden de beschikking moeten hebben over informatie waar zij ondersteuning kunnen regelen. 

Jacob Lamminga stelt voor dat we deze zaken niet moeten formaliseren. Henk Logman stelt voor dat er 

een pool wordt aangemaakt met hulpbronnen voor kandidaats raadsleden. Wytse doet nog een 

amendement op het voorstel om het regionaal te verbreden. Er komt een vraag uit de zaal hoe dit 

eventuele besluit wordt vastgelegd: moet dat in het afdelingsreglement komen? De vraagsteller vindt 

het een overkill van regulatie. Het voorstel wordt omgevormd naar een update van het belboekje als je 

om hulp verlegen zit. Het voorstel wordt aangenomen door de AAV. 

 

Ingevoegd agendapunt: toelichting fractie op twee actualiteiten 

 

Vathorst-West 

Bart Huydts geeft het woord aan Dirk-Joost van Hamersveld, omdat hij woordvoerder is van Vathorst-

West. Het gaat dan om de “bult” achter Smink, wat mogelijk een geschikte locatie is voor woningbouw. 

Dirk-Joost zegt dat een complex dossier is en hij het kort zal houden. In het verkiezingsprogramma 

staat dat D66 dit onderwerp zal heroverwegen. Het college gaat nu onderzoek doen naar de haken en 

ogen van de plannen voor Vathorst-West. Daarna gaat het naar de raad om te kijken of de voorstellen 

verder uit te werken. Aanstaande maandag wordt in de fractie besproken of het voldoende is om het 

verder te onderzoeken. Het is een keuze tussen “ja, mits” i.p.v. een directe “nee”. Peter den Lange 

vraagt hoe dit standpunt te rijmen valt met het verkiezingsprogramma. Peter den Lange geeft aan dat 

hij met “heroverwegen” verwacht dat de fractie de hele vraag of er überhaupt daar gebouwd zou 

kunnen, zou beantwoorden. Dirk-Joost geeft aan dat met “heroverwegen” bedoeld wordt dat er weer 

opnieuw over nagedacht en gesproken gaat worden. 

 

Renovatie Stadhuis 

Bart Huydts geeft aan dat er vanuit de fractie een amendement komt om meer te kijken naar 

duurzaamheid van de renovatie, bijvoorbeeld te onderzoeken naar “gasloosheid”. Daarnaast wil de 

fractie dat de exploitatiekosten na de renovatie net zo hoog zijn als nu, maar dat nog lastig schijnt te 

zijn. Aanstaande maandag wordt pas een definitief standpunt op dit dossier ingenomen door de 

fractie. 

 

Vanuit de zaal komt de oproep dat er te kort tijd wordt besteed aan grote ontwikkelingen in 

Amersfoort en dat er meer aandacht en ruimte is voor inhoud op AAV’s. Dit stelt voor dat de grote 

ontwikkelingen m.b.t bouwen en grootstedelijke ontwikkeling op de agenda van een AAV komt. Martin 

vraagt of dit mogelijk past in een AAV waarin we eerst het nieuwe reglement behandelen en daarna als 

onderwerp de grootstedelijke bouwopgaven/plannen in Amersfoort.  
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10. Korte pauze 

 

11. Verkiezing lijsttrekker GR2018 

Vanaf 21:10 introduceren de kandidaats lijsttrekkers zich. Om 22:23 begint de stemming. Na het 

inleveren van de stembriefjes bij de verkiezingscommissie, vervoegen de leden zich naar de bar alwaar 

gewacht wordt op de uitslag van de verkiezing van de lijsttrekker. Rond 22:30 komt de 

verkiezingscommissie naar de bar en vertelt de aanwezigen wat de uitslag is: 

 

Tyas: 34 stemmen 

Noelle: 19 stemmen 

Dirk-Joost: 12 stemmen 

1 blanco stem. 

 

Tyas Bijlholt is daarmee verkozen tot lijsttrekker van D66 Amersfoort. Tyas houdt een 

overwinningsspeech om 22:36 uur. 

 

12. Sluiting en Borrel 

 

De voorzitter sluit om 22:39 de vergadering. 


