Verslag A.A.V.
Datum:

Donderdag 12 oktober 2017

Tijd:

20.00 – 22.30 uur

Locatie:

Mercure Hotel, Amersfoort

VERSLAG
1.

Opening + vaststellen agenda

Voorzitter Martin Fröberg opent de AAV om 20:04 uur.
2.

Mededelingen

Mededeling Marc Roza
Marc Roza heeft samen met wat anderen landelijk het initiatief genomen om een congres te
organiseren over het regeerakkoord. Het doel hier van is om als leden over het regeerakkoord te
discussiëren en te stemmen. Met name over het sociale aspect van het regeerakkoord zijn vanuit de
groep zorgen die ze graag zouden weg willen nemen met een goede discussie onder leden. Marc roept
op om dit initiatief te ondersteunen op facebook.

Verkiezingscommissie
Martin geeft namens de verkiezingscommissie wat mededelingen: er hebben zich 35 mensen
aangemeld als kandidaatsraadslid. Twee er van zijn afgevallen omwille van diverse redenen afgevallen.
Er zijn dan 33 kandidaten over, waarvan 27 op een verkiesbare plek willen staan. Martin bedankt
iedereen die zich heeft aangemeld en haar of zijn agenda heeft vrijgemaakt voor de gesprekken met de
lijstadviescommissie.

GR2018
Martin geeft aan dat er landelijk nog geen enkele brief met formele toezegging tot het mogen
meedoen onder de vlag van D66 is verspreid aan de afdelingen. Daar heeft Martin het landelijk bestuur
op aangesproken.

Afdelingsforum
Vincent heeft naar aanleiding van de vorige AAV een forum opgericht voor de afdeling. Hij laat zien wat
dit inhoudt met een live presentatie. Als je toegang wilt krijgen tot het forum, kun je in de pauze langs
komen bij Vincent. Martin wijst de leden ook op amersfoortkiest.nl waar ook mogelijkheid is tot
discussiëren en nieuwsvergaring.

Permanente campagnecommissie
Martin doet het idee uit de doeken rondom een permanente campagnecommissie, die goed werkt in
Utrecht en Den Haag. Die kan dan inhoudelijk bijeenkomsten organiseren en de ontwikkelingen steeds
meenemen in de inhoudelijke standpunten. Het is niet meteen de verkiezingsprogrammacommissie
2022. Martin vraagt de leden of dit een goed idee is. Henk Pijper geeft aan dat het een goed idee is.
Peter de Langen geeft aan dat het een goed idee is, maar dat volgens hem ook een taak ligt bij het
controleren of het verkiezingsprogramma wordt uitgevoerd. Lonneke geeft aan dat de commissies ook
goed op zo’n permamente campagnecommissie aangehaakt moeten zijn. Martin geeft aan dat dat
uitdrukkelijk de bedoeling is. Gerard Smakman geeft aan dat met name de lange termijn bewaakt, en
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niet de korte termijn. Bart Huijdts geeft aan dat hij graag ziet dat zo’n commissie de D-cafés
inhoudelijk voorbereid.

Vacaturestelling vice-voorzitter
Martin geeft aan dat we landelijk als partij zijn gegroeid, als afdeling zijn gegroeid en het aantal
overlegorganen ook is gegroeid. Zijn eigen inzet in al deze bijeenkomsten is daarmee ook bijzonder
gegroeid. Als bestuur stellen we dan ook voor om een vice-voorzitter aan te stellen die een deel van dit
soort taken zou kunnen bijnemen. Martin vraagt aan de leden of dit een goed idee is. Laura Meijer
vraagt of dit een nieuw persoon moet zijn of iemand uit het bestuur. Martin geeft aan dat we dat
bekijken aangezien er twee functionarissen uit het bestuur gaan het komend half jaar. Dan moet er
sowieso gekeken worden naar verdeling van portefeuilles. Marc Roza geeft aan dat als het nieuwe
afdelingsreglement wordt aangenomen, dat het bestuur dit zelf kan bepalen. Martin geeft aan dat we
graag de mening van de leden hier over horen.

Vacature leden activering…wie?
Martin geeft aan dat we al tijden met een vacature zitten voor de functionaris in het bestuur voor het
contact leggen met nieuwe leden, onderhouden met huidige leden en het goed en warm afscheid
nemen van vertrekkende leden. Noelle geeft aan dat er vanuit nieuwe leden ook interesse en behoefte
is om aan te sluiten bij bijeenkomsten of vergaderingen. Laura Meijer geeft aan dat er ook wat in de
houding van leden nodig is; als je nieuw binnen komt en mensen zijn al in gesprek, is het lastig ergens
aan te sluiten. Lonneke geeft aan dat de huidige benaming wellicht wat zwaar overkomt, alsof je met
alle 350 leden de hele tijd moet telefoneren. Wellicht wat meer inzetten op de term
gastvrouw/gastheer? Martin geeft aan dat hij graag voorstellen wil horen van mensen over de titel van
de functionaris of het verdelen van taken. Wytse, Bart, Noelle en Jacques geven aan in een pool te
willen zitten die nieuwe leden welkom heten bij bijvoorbeeld D-cafés.

Coördinator Campagne GR2018
Wytse Dassen geeft aan dat hij weer campagne coördinator wil worden dit jaar. Hij zal wel uit de
politiek stappen vanwege zijn privé-situatie. Gert Veldhuis, Vincent Leeuw, Wouter Schagen, Leydi ten
Brakel en Jordy Baas zitten in de campagne commissie. Als campagnecommissie willen ze elke twee a
drie weken buiten zijn. Wytse zoekt nog mensen die aanstaande zaterdag willen meehelpen met flyeren
op de Varkensmarkt. In de pauze kunnen mensen zich melden bij Wytse. Henk Pijper suggereert dat
leden per e-mail worden opgeroepen om mee te doen met dit soort campagne-activiteiten.
3.

Verslag vorige AAV

De N van Peter de Langen komt er op pagina 3 er bij. De notulen van de vorige AAV van 15 juni worden
hiermee vastgesteld door de AAV.
4.

Vaststelling nieuw afdelingsreglement D66 Amersfoort

Martin geeft de ad hoc commissie complimenten voor al het werk wat is verzet. Marc Roza doet een
korte inleiding waar het nieuwe concept afdelingsreglement vandaan is gekomen, waar naar gekeken is
en legt de belangrijkste nieuwste wijzingen toe: instellen van een permanente procedure commissie;
als AAV permanente of tijdelijke commissies uitroepen, stukken voor een AAV 14 dagen van tevoren
aanleveren bij leden; nieuwe taak van het bestuur over het algemeen functioneren van de afdeling; het
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weigeren van bepaalde donaties; namen en bedragen openbaar maken over afdracht politieke
functionarissen indien nodig aan de kascommissie.
Peter de Langen vraagt of het aantal van 10% van de leden om een AAV uit te roepen niet teveel is. Kan
er niet een maximum benodigd aantal van 25 komen? Het bestuur stelt voor dat dit voorstel met een
paar leden voorbereid wordt en geamendeerd wordt op de volgende AAV.
Peter de Langen vraagt of er iets geregeld is over het indienen van moties. Marc antwoordt dat in
artikel 4.6 wat over moties staat beschreven; dat het tot het begin van de vergadering ingediend kan
worden of tot een termijn eerder door het bestuur bepaald. Daarnaast kunnen moties van orde worden
gebruikt om als meerderheid in een AAV iets voor te stellen. Dit is weer geregeld in het huishoudelijk
reglement van landelijk. Bart Huydts vraagt of het landelijk HR altijd ons reglement overrulet. Dat is zo,
zegt Martin. Peter de Langen vraagt of het later nog mogelijk is om zaken aan te passen of dat we nu
de besluitvorming uitstellen. Rik geeft aan dat nu vaststellen handig is i.v.m. het doorlopen van de
route richting de verkiezingen en dat latere verbeteringen altijd mogelijk zijn.
De AAV stemt unaniem in met het nieuwe concept afdelingsreglement. Er klinkt een hartelijk applaus
voor het werk van de ad hoc commissie.
Jacob Lamminga geeft aan dat in het nieuwe reglement staat dat de leden vijf weken voor de
behandeling in een AAV het conceptverkiezingsprogramma krijgen. Dat is nu al niet meer haalbaar. De
AAV stemt in met de tijdslijnen die eerder zijn voorgesteld door de verkiezingsprogrammacommissie.
5.

Wat houdt de wethouders bezig?

Bertien Houwing
Bertien meldt dat de cultuurvisie met de prioriteiten voor de uitvoering 2018 afgelopen dinsdag is
vastgesteld met 35 stemmen voor en 2 tegen. Dat houdt in dat volgend jaar een analyse van het
cultureel klimaat en van de culturele basisinstellingen wordt uitgevoerd. Daarnaast komt er een
toekomstverkenning van het museumaanbod in Amersfoort. Er wordt een regeling voor
projectsubsidies ingevoerd met als thema's innovatie, diversiteit en participatie. Tenslotte staan in
2018 de aanpak Makers & Talent en de aanpak Cultuureducatie centraal. In het 4 e kwartaal 2018 wordt
een uitvoeringsagenda voor de daaropvolgende jaren aan de raad voorgelegd.
Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting: kern ervan is dat de middelen die de schoolbesturen
ontvangen voor exploitatie en onderhoud en de middelen die de gemeente ontvangt tbv renovatie en
(ver)nieuwbouw worden gebundeld. De schoolbesturen worden gezamenlijk verantwoordelijk voor de
uitvoering van het Integraal huisvestingsplan in de komende 40 jaar. Er zijn afspraken gemaakt mbt
financiën en governance. Alle 21 betrokken schoolbesturen zijn akkoord. Het college heeft positief
besloten en legt het voorstel nu ter besluitvorming aan de raad voor. Naar verwachting zal de raad er
op 21 november a.s. een besluit over nemen.

Willem-Jan Stegeman
Willem-Jan heeft zich afgelopen half jaar bezig gehouden met de visie stadshart, waar o.a. meer
aandacht is voor groen, de route tussen station en binnenstad, de route tussen Eemplein en de
binnenstad en een visie op het stadhuisplein. Er wordt ook gewerkt aan de visie van de nieuwe stad;
hoogbouw in de Nieuwe Stad komt niet direct langs de Eem op een enkel accent na, maar meer richting
de Amsterdamseweg. Daarnaast beginnen er nu meer projectontwikkelaars te komen die
kantoorpanden willen ombouwen tot woningen dan dat er behoefte aan is. Hier wordt de rem op gezet
om te zorgen dat niet teveel kantoorpanden rondom het stationsgebied omgebouwd worden. Op het
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gebied van duurzaamheid zijn de plannen rondom windenergie en zonne-energie door de raad heen.
Vanuit wijken en inwoners wordt gevraagd om eigen ideeën en initiatieven om de buurt verder te
verduurzamen. Daar komt helaas nog weinig uit, dus de verwachting is dat de gemeente zelf het
voortouw moet gaan nemen met het formuleren van plannen. Het initiatief ‘buurauto’ heeft vandaag
een duurzaamheidsprijs gewonnen (Smart Mobility Challenge). Noelle voegt daaraan toe dat de Kop van
Isselt op de agenda van dit najaar staat, wat een belangrijke stap voorwaarts is.
6.

Wat houdt de fractie bezig?

Bart Huijdts doet een aftrap vanuit de huidige fractie. Hij doet samen met de nieuwe lijsttrekker Tyas
Bijlholt de coalitiebesprekingen zodat de overgang goed geborgd wordt. Wat er nu is afgesproken dat
Bart de fractievoorzitter blijft en Tyas zich richt op de verkiezingen. Samen doen ze de grote
onderwerpen. Bart geeft aan dat deze afspraken en werkwijze goed werkt en ook geaccepteerd wordt
door de andere coalitiepartijen.
Peter de Langen vraagt wat er nu gebeurt vanuit de fractie omtrent de sloop van Elisabeth Groen. Hij
geeft aan dat dit al vier jaar stil ligt en er nu een risico ligt dat de afspraak van hoe het ontwikkeld zou
moeten gaan worden wellicht verloren gaat. Willem-Jan geeft aan dat de vertraging van de sloop zit in
het steeds meer asbest is gevonden dan verwacht. Henk Pijper geeft aan dat hij bij de begroting een
vraag hierover gaat stellen.
Tyas geeft aan dat hij niet gaat vertellen wat hij allemaal gedaan heeft, maar de leden oproept tot het
stellen van vragen aan hem. Martin stelt voor om daar de pauze voor te gebruiken en schorst de
vergadering om 21:08 voor een korte pauze.
7.

Pauze

8.

Grootstedelijke bouwplannen en opgave Amersfoort

Om 21:20 uur wordt de vergadering heropend door Martin.
Pim van den Berg wordt gevraagd om zijn visie te geven op het onderwerp. Na een uitzetting worden
de groepen van leden uiteen gestuurd met twee stellingen van Tyas om na een half uur discussie
grafisch te tekenen wat de uitkomst daar van is per groep.
Stellingen van Tyas:
1.

Voordat we natuur gaan opofferen voor nieuwbouw, moet Amersfoort eerst inzetten op
hoogbouw

2.

Amersfoort zit vol, andere gemeenten moeten maar zorgen voor meer woningen

Korte samenvatting van de uitkomsten van de groepen:


Woordvoerder groep 1: ja als Amersfoort meer bouwen en hoogbouw bij station en aan randen
van de stad. Daar moet wel vergroening in de buurt komen, zowel op/in de flat zelf als in de
omgeving. Een prettige verblijfsruimte is nodig. De zichtlijnen van de stad moeten in stand
blijven. In een cirkel rondom de binnenstad hoogbouw niet hoger dan de OLV Toren, daar
buiten mag het hoger.
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Woordvoerder groep 2: iedereen is welkom in Amersfoort, is de basis. Van binnen naar buiten
bouwen. Vanuit de binnenstad naar buiten toe in de hoogte bouwen zodat je het beeld van het
centrum blijft herkennen. In de buitenrand mag er hoogbouw komen met voldoende groen er
op en er om heen.



Woordvoerder groep 3: We hebben in Amersfoort twee stadsmuren staan en bouwen er een
derde bij. Gedeeltelijk hoogbouw en gedeeltelijk laagbouw. In de zijgevel van de hoogbouw
(westkant) windvangers bouwen t.b.v. energieopwekking. Daarnaast ook delen van de derde
muur groen maken, maar ook tunnels t.b.v. transport. Ook zorgen dat je vanaf de buitenkant
de binnenstad her en der kan zien. Daarnaast de A1 overkappen zodat Vathorst makkelijker te
bereiken is en verbonden raakt. Auto’s worden uit het straatbeeld geweerd en in
parkeergarages gestald, waarbij auto’s zoveel mogelijk elektrisch moeten zijn.



Woordvoerder groep 4: Inbreiding en splitsing is niet genoeg, hoogbouw is dan nodig. Als we
niets doen, dan kunnen alleen de rijken hier nog wonen, terwijl je iedereen welkom wilt heten.
Ga uit van de behoefte over 20 jaar, bijvoorbeeld wel of geen tuin. Goede verbindingen OV?
Maak in ieder geval een duidelijke keuze.



Woordvoerder groep 5: Discussie ging over wat Amersfoort is en wat het wil zijn. Enerzijds
zitten we in de randstad en anderzijds zitten we in het groen. De keuze hebben we nog niet
gemaakt, en dat is wel nodig voordat je keuze maakt voor hoogbouw. Hoogbouw: wat is nou
precies hoog? En ga je dan alleen saaie hoogbouw maken of ook innovatieve ontwerpen met
groen en voorzieningen? Maak een keus. De groep zelf kwam niet uit die keus.



Woordvoerder groep 6: we kiezen ervoor om meer te bouwen en in de hoogte te gaan bouwen.
Als derde keuze is dat het groen in de stad belangrijker is dan buiten de stad. Je kunt dan ook
uitbreiden buiten de huidige stad.

9.

Sluiting en Borrel

De voorzitter sluit om 22:24 de vergadering.
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