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Verslag A.A.V.  

Datum:    Donderdag 15 februari 2018 

Tijd:    20.00 – 22.45 uur 

Locatie:    Amershof, Amersfoort  

 

VERSLAG 

1. Opening  + vaststellen agenda 

Voorzitter Martin Fröberg opent de AAV om 20:07 uur. De agenda wordt vastgesteld zoals deze is 

voorgesteld. 

 

2. Mededelingen 

Vanuit de voorzitter zijn er geen mededelingen. Tyas wordt als lijsttrekker het woord gegeven om een 

update te geven over de politieke ontwikkelingen, de campagne en andere actualiteiten.  

 

Peter de Lange brengt een motie van orde in om deze AAV op te roepen om in te stemmen met dat we 

als afdeling het besluit rondom de westelijke ontsluiting na de verkiezingen willen heroverwegen. De 

voorzitter brengt in stemming of de AAV deze motie in behandeling wil nemen. Er is één stem voor, de 

rest is tegen. Daarmee is het voorstel verworpen. 

 

Mona Coppens doet wat korte mededelingen namens de verkiezingscommissie over de 

werkzaamheden die de laatste tijd met veel plezier zijn uitgevoerd. De verkiezingscommissie zal een 

evaluatie aanbieden aan het bestuur. De verkiezingscommissie ontvangt een luid applaus vanuit de 

AAV. 

 

3. Verslag vorige AAV  

De functietitel van Carola wordt aangepast naar bestuurslid campagne. De notulen worden afgezien 

van voorgaande ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Vaststellen profiel vice-voorzitter 

Martin licht het idee achter het voorstel toe. Er zijn enkele evaluatiepunten ingebracht door leden bij 

het bestuur, die het bestuur heeft doen besluiten om dit profiel en de evaluatie zo in te richten.  

 

Mona vraagt waarom dit voorstel in stemming wordt gebracht door het bestuur, terwijl het niet een 

beschreven functie is die als zodanig gekozen moet worden. Ook landelijk is er wel een vice-voorzitter, 

maar die is niet door de leden van D66 gekozen. Mona geeft aan dat dit ook als een mededeling 

gebracht had kunnen worden. Martin geeft aan dat hij niet alleen vindt dat hij hiermee het onder de 

aandacht wil brengen, maar ook draagvlak wil hebben voor zaken die het bestuur in gang zetten.  

Farid vraagt zich af of het bestuur zichzelf niet te moeilijk maakt met nog een functie inrichten, terwijl 

het volgens hem moeilijk is om mensen voor het bestuur te vinden. Martin geeft aan dat het een breed 

profiel is en niet gericht op wat “handen” voor binnen het bestuur, waardoor het een aantrekkelijke 

functie zou moeten zijn.  

 

Wytse vraagt of hij goed gelezen heeft of de vice-voorzitter de ledenactivering in zijn portefeuille 

krijgt. Martin antwoord dat er meer dan alleen het bestuur hier voor nodig is, maar ook een groep 

leden die hier zich mee bezig houdt. Een bestuur zou het meer moeten aanzwengelen en kunnen 

overdragen aan een dergelijke groep.  
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Henk vraagt of de vacature voor vice-voorzitter niet beter na de verkiezingen geplaatst kan worden, 

omdat er toch nog geëvalueerd gaat worden. Martin geeft aan dat hij voor de verkiezingen al stappen 

wil maken.  

 

Martin merkt op na instemmende geluiden uit de zaal dat hiermee het voorstel instemming van de AAV 

heeft. 

 

5. Vaststellen permanente programmacommissie 

Martin ligt de reden achter het voorstel toe. Wytse geeft aan dat de huidige werkgroepen een stille 

tocht richting weinig activiteit hebben doorgemaakt. In Utrecht worden leden van dit soort commissies 

getraind in dit soort zaken, om juist dit risico te verminderen. Jacob Lamminga geeft aan dat dit soort 

commissie vaak pendelt tussen de fractie en andere politieke betrokkenen en juist extra ondersteuning 

nodig is om deze commissie te laten functioneren. Bart Huydts geeft aan dat hij het eens met de 

voorgaande twee sprekers en graag oproept dat de commissie naast een duidelijk profiel ook een 

podium dient te krijgen. Wouter vraagt waarom duurzaamheid niet in het lijstje staat met mogelijke 

onderwerpen, terwijl D66 Amersfoort in de top 3 staat van meest duurzame partijen. Martin geeft aan 

dat dit onder het kopje “ecologie” valt, het is een bruikbaar lijstje met onderwerpen. 

Gerard Smakman vraagt toch om het woord duurzaamheid toe te voegen aan de lijst. Martin zegt dat 

dit onderwerp wordt meegenomen op een integrale wijze in het profiel en de werkzaamheden van de 

commissie.  

?Chris Bruins? vraagt of er wel interesse is vanuit de leden om in deze “PPC” zitting te nemen. Martin 

geeft aan dat hij vaak geluiden na een AAV hoort dat hier behoefte aan is, dus dat hij verwacht dat er 

genoeg animo hebt.  

Onno van de Weteringh geeft aan dat de naam niet echt wervend is (permanente 

programmacommissie). Martin vraagt aan de zaal of dit wordt gedeeld. Farid geeft aan dat hij dit deelt. 

Rik stelt voor dat een groepje leden nadenkt over een nieuwe naam en dit op de volgende AAV 

inbrengt. Martin geeft aan dat er wel een herkenbare naam voor andere afdelingen moet zijn. 

 

6. Jaarrekening 2017 

Tijdens het tonen van de jaarrekening worden enkele opmerkingen in de zaal gemaakt over 

gepercipieerde zintuigelijke waarnemingen van randzaken met bijbehorende vergelijkingen met 

andersoortige situaties (de secretaris probeert de letterlijke bewoordingen die zijn geuit op een wat 

meer eufemistische wijze weer te geven). 

 

Lex Hemels vraagt zich af of de begroting voor de lange termijn wel voldoende is voor de 

gemeenteraadsverkiezingen over vier jaar. Na toelichting door Rifat, Jaap en Martin wordt gezegd dat 

deze wens om financieel solide te zijn, meegenomen.  

 

De AAV stemt per acclamatie in met de jaarrekening 2017. 

 

7. Pauze 

 

8. Inhoudelijk thema 
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Inhoudelijke discussie over drie stellingen rondom het thema woningbouw en leefbaarheid in 

Amersfoort. Het belang van de discussie voortzetten gezien de vele invalshoeken en nuances, werd 

hier mee duidelijk. En daarmee ook het belang van een permanente programmacommissie. 

 

Peter de Lange krijgt het laatste woord en licht zijn redenen toe waarom hij zijn lidmaatschap van D66 

opzegt. 

 

9. Update campagnecommissie 

Wytse doet een update over de campagne en legt uit wat de plannen zijn.  

 

10. Sluiting 

 

De voorzitter sluit om 22:14 de vergadering. 


