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Verslag A.A.V.  

Datum:    Donderdag 30 november 2017 

Tijd:    20.00 – 23.45 uur 

Locatie:    Mercure Hotel, Amersfoort  

 

VERSLAG 

1. Opening  + vaststellen agenda 

Voorzitter Martin Fröberg opent de AAV om 20:12 uur. De agenda wordt vastgesteld zoals deze is 

voorgesteld. 

 

2. Mededelingen 

 Permanente campagnecommissie 

Martin ligt toe dat dit nader wordt uitgewerkt na deze AAV. 

 

Vacatures in het bestuur: politiek secretaris en bestuurslid ledenactivering. Martin doet een oproep aan 

alle leden om zich te melden.  

 

 

3. Verslag vorige AAV  

Pagina footer: er staat juni i.p.v. oktober.  

Pagina 2: Wouter Schagen moet Wouter van Schagen zijn. 

 

Dirk Zijp vraagt naar aanleiding van de notulen aan Bertien Houwing of er specifiek beleid komt voor 

broedplaatsen. Bertien antwoord dat dat er komt volgend jaar.  

 

Peter de Langen vraagt wat er gedaan wordt met de uitkomsten van de vorige AAV. Martin schort het 

antwoord op tot een volgende AAV. Wytse Dassen geeft aan dat hij dit verwerkt heeft in zijn ingediende 

amendement 44 voor het verkiezingsprogramma. 

 

De notulen worden met dank aan de secretaris vastgesteld. 

 

4. Amendement afdelingsreglement D66 Amersfoort 

Peter de Langen licht zijn amendement in en geeft aan dat hij met zijn mede-indieners het tekstuele 

voorstel van het bestuur ondersteunt, omdat deze dezelfde intentie hebben. De AAV stemt per 

acclamatie in. 

  

5. Amendementen verkiezingsprograma GR 2018 D66 Amersfoort 

Peter de Lange stelt voor om alle amendement apart in stemming te brengen om de consequentie van 

elk amendement goed te overwogen. 

5 leden zijn voor, de rest is tegen. Martin zegt dat hiermee alle tekstuele amendementen zijn 

overgenomen. Jacques Happe geeft aan dat amendement 109 tekstueel is maar ontraden door het 

bestuur. Amendement 109 is hiermee dus aangenomen, omdat dit een tekstueel amendement is. Het 

bestuur bevestigd dat hiermee amendement 109 is aangenomen. 
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Op het voorstel van Martin om geen inleiding van 30 seconden te doen op amendementen die een 

positief advies hebben gekregen (“overnemen”), komen reacties van Wytse Dassen en Mirjam 

Barendrecht. Zij geven aan dat er bij mogelijke tegenstemmen, de indiener een kans is ontnomen om 

de AAV te overtuigen. De AAV neemt hun voorstel over om elke indiener van een inhoudelijk 

amendement de kans te geven op een toelichting van 30 seconden. 

 

Na de behandeling van amendement 1 tot en met 69 wordt er vanaf 22:05 tot 22:15 gepauzeerd. 

Martin heropend de AAV om 22:15. 

 

Om 23:06 zijn alle amendementen behandeld. Het verkiezingsprogramma wordt inclusief de 

amendementen door de AAV als geheel mee ingestemd, zonder tegenstemmers. 

 

De besluitvorming per amendement is hieronder opgenomen in een tabel. 

Nr. Indiener Type voorstel  Advies bestuur Besluit AAV 

1 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

2 Bas van der Borg schrappen ontraden niet aangenomen 

3 Gerard Smakman vervangen ontraden aangenomen 

4 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

5 Gert Veldhuis toevoegen overnemen aangenomen 

6 Bas van der Borg tekstueel overnemen aangenomen 

7 Bas van der Borg vervangen overnemen aangenomen 

8 Bas van der Borg vervangen ontraden ingetrokken door indiener 

9 Mirjam Barendregt schrappen overnemen aangenomen 

10 Mirjam Barendregt toevoegen overnemen aangenomen 

11 Wytse Dassen toevoegen ontraden niet aangenomen 

12 Irma Dijkstra vervangen ontraden aangenomen 

13 Bas van der Borg toevoegen ontraden niet aangenomen 

14 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

15 Lex Hemels vervangen overnemen aangenomen 

16 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

17 Lex Hemels vervangen ontraden niet aangenomen 

18 Gerard Smakman vervangen ontraden niet aangenomen 

19 Bas van der Borg toevoegen overnemen aangenomen 

20 Bas van der Borg toevoegen overnemen niet aangenomen 

21 Frans de Kok vervangen ontraden aangenomen 

22 Gerard Smakman vervangen ontraden niet aangenomen 

23 Henk Logman tekstueel overnemen aangenomen 

24 Bas van der Borg tekstueel overnemen aangenomen 

25 Gerard Smakman vervangen ontraden niet aangenomen 

26 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

27 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

28 Henk Logman tekstueel overnemen aangenomen 

29 Mirjam Barendregt schrappen overnemen aangenomen 

30 Gert Veldhuis tekstueel overnemen aangenomen 



 

 

Verslag AAV 30 november 2017        Pagina 3 van 6 

 

Nr. Indiener Type voorstel  Advies bestuur Besluit AAV 

31 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

32 Wytse Dassen toevoegen ontraden aangenomen 

33 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

34 Frans de Kok schrappen ontraden niet aangenomen 

35 Bas van der Borg toevoegen overnemen aangenomen 

36 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

37 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

38 Henk Logman schrappen ontraden aangenomen 

39 Lonneke Sondorp tekstueel overnemen aangenomen 

40 Robert Klumpenaar toevoegen overnemen aangenomen 

41 Jacques Happe toevoegen overnemen aangenomen 

42 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

43 Thomas Mojet  vervangen ontraden niet aangenomen 

44 Wytse Dassen vervangen ontraden niet aangenomen 

45 Lex Hemels tekstueel overnemen aangenomen 

46 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

47 Wytse Dassen toevoegen overnemen aangenomen 

48 Wytse Dassen vervangen overnemen aangenomen 

49 Wytse Dassen schrappen ontraden niet aangenomen 

50 Wytse Dassen schrappen ontraden niet aangenomen 

51 Gerard Smakman vervangen ontraden niet aangenomen 

52 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

53 Chris Mooiweer vervangen overnemen aangenomen 

54 Frank Kwanten toevoegen overnemen aangenomen 

55 Frank Kwanten toevoegen ontraden niet aangenomen 

56 Bas van der Borg toevoegen ontraden niet aangenomen 

57 Frank Kwanten toevoegen ontraden niet aangenomen 

58 Gerard Smakman vervangen ontraden aangenomen 

59 Gerard Smakman vervangen overnemen aangenomen 

60 Lex Hemels vervangen overnemen aangenomen 

61 Lex Hemels tekstueel overnemen aangenomen 

62 Lex Hemels toevoegen overnemen aangenomen 

63 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

64 Wytse Dassen vervangen ontraden aangenomen 

65 Lex Hemels vervangen overnemen aangenomen 

66 Chris Mooiweer vervangen overnemen aangenomen 

67 Chris Mooiweer toevoegen ontraden aangenomen 

68 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen niet aangenomen 

69 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen niet aangenomen 

70 Lex Hemels vervangen overnemen aangenomen 

71 Bas van der Borg toevoegen ontraden niet aangenomen 

72 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

73 Lonneke Sondorp schrappen ontraden niet aangenomen 
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Nr. Indiener Type voorstel  Advies bestuur Besluit AAV 

74 Gerard Smakman vervangen ontraden aangenomen 

75 Gerard Smakman vervangen ontraden niet aangenomen 

76 Jacques Happe tekstueel overnemen aangenomen 

77 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

78 Robert Klumpenaar vervangen overnemen aangenomen 

79 Noelle Sanders toevoegen overnemen aangenomen 

80 Noelle Sanders toevoegen overnemen aangenomen 

81 Noelle Sanders toevoegen overnemen aangenomen 

82 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

83 Noelle Sanders toevoegen overnemen aangenomen 

84 Gert Veldhuis tekstueel overnemen aangenomen 

85 Jacques Happe tekstueel overnemen aangenomen 

86 Gert Veldhuis toevoegen overnemen aangenomen 

87 Jacques Happe vervangen overnemen aangenomen 

88 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen ingetrokken door indiener 

89 Jacques Happe vervangen ontraden niet aangenomen 

90 Jacques Happe vervangen ontraden aangenomen 

91 Jacques Happe vervangen ontraden aangenomen 

92 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen niet aangenomen 

93 Jacques Happe toevoegen ontraden aangenomen 

94 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

95 Gerard Smakman toevoegen ontraden aangenomen 

96 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

97 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen niet aangenomen 

98 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen niet aangenomen 

99 Jacques Happe vervangen ontraden aangenomen 

100 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen niet aangenomen 

101 Bas van der Borg tekstueel overnemen aangenomen 

102 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen niet aangenomen 

103 Bas van der Borg toevoegen ontraden niet aangenomen 

104 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen niet aangenomen 

105 Bas van der Borg tekstueel overnemen aangenomen 

106 Gert Veldhuis titel aanpassen overnemen aangenomen 

107 Bas van der Borg vervangen overnemen aangenomen 

108 Lonneke Sondorp tekstueel overnemen aangenomen 

109 Jacques Happe tekstueel ontraden aangenomen 

  

6. Pauze 

 

7. Begroting 2018 

 Lex Hemels stelt een vraag over wat de argumenten zijn om uit te gaan van 6 raadszetels en 1 

wethouder, terwijl de verwachtingen goed zijn? Martin legt uit dat met D66 in de regering de resultaten 

uit het verleden soms wat voorzichtigheid in het optimisme als leerpunt hebben meegegeven. Chris 
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Mooiweer vraagt of er in volgend jaar meer inzicht gegeven kan worden in de uitgaven en de intering 

op de reserves. Rifat zegt dat toe, met de toelichting dat deze begroting is ingezet op continuïteit. 

 

De AAV stemt in met de begroting voor 2018. 

 

8. Mededeling Bertien Houwing 

 Bertien Houwing deelt mede dat ze voor de komende raadsperiode geen wethouderspost ambieert. 

 

9. Afscheid Carola Vlooswijk 

Carola wordt bedankt voor haar werk in het bestuur als bestuurslid Leden Activering. 

 

10. Presentatie kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 

Dorien van der Kamp, voorzitter van de verkiezingscommissie, presenteert de volgorde van de 

kandidatenlijst na de e-voting. De kandidaten worden één voor één naar voren geroepen. Daarna 

houdt Tyas een korte toespraak over de mooie lijst waarmee hij hoopt een mooie verkiezingsuitslag 

binnen te halen. De volgorde op de kandidatenlijst na het toevoegen van de eerder verkozen 

lijsttrekker en het toevoegen van lijstduwer Bertien Houwing op de laatste plek (besluit van bestuur, zie 

eerdere communicatie van verkiezingscommissie), is als volgt: 

 

1. Bijlholt, T.L.W. (Tyas) 

2. Dijkstra, I. (Irma) 

3. Hamersveld, van, T.J.T. (Dirk-Joost) 

4. Perdok, M.J. (Marjolein) 

5. Bouchtaoui, F. (Farid) 

6. Schagen, van, W.J. (Wouter) 

7. Sanders, N.P.C. (Noëlle) 

8. Pijper, H. (Henk) 

9. Mojet, T. (Thomas) 

10. Logman, H.G. (Henk) 

11. Lamminga, J.H. (Jacob) 

12. Veldhuis, G.L. (Gert) 

13. Happe, J.F.P.M. (Jacques) 

14. Braken, van den, L.J. (Leydi) 

15. Schoenmaekers, W.H.J. (Wout) 

16. Yücel, R. (Rifat) 

17. Weteringh, van de, O. (Onno) 

18. Dolman, J.R. (Jim) 

19. Borg, van der, S.A.T. (Bas) 

20. Belkasmi, N.S. (Nour Said) 

21. Sener, I. (Ilyas) 

22. Adli, S. (Saïd) 

23. Huijdts, L.A.M.G. (Bart) 

24. Chidi, H. (Hayat) 

25. Topper, J.D. (Jorn) 
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26. Dassen, W. (Wytse) 

27. Wijk, van, R. (Rik) 

28. Stegeman, W.J. (Willem Jan) 

29. Graskamp, L.E. (Linda) 

30. Houwing, A. (Bertien) 

 

11. Sluiting en Borrel 

 

De voorzitter sluit om 23:45 de vergadering. 


