Verslag A.A.V.
Datum:

Donderdag 20 september 2018

Tijd:

20.30 – 22.00 uur

Locatie:

Mercure Hotel, Amersfoort

VERSLAG
1.

Opening + vaststellen agenda

Voorzitter Martin Froberg opent de vergadering. De Europese verkiezingen en Provinciale Staten staan
voor de deur, Martin doet een oproep aan de leden om hun stem uit te brengen op de kandidatenlijst
voor de Provincie, waarop ook enkele Amersfoortse leden staan.
Er zijn geen aanvullende agendapunten, waarmee de agenda is vastgesteld.
Verzoek om rondvraag structureel op de agenda te zetten, deze zal in het vervolg aan de agenda
worden toegevoegd wordt aan de agenda toegevoegd.
2.

Mededelingen

Voor de bestuursvacatures hebben zich een aantal sollicitanten te laat gemeld, deze konden niet meer
mee in de sollicitatieprocedure. Martin heeft hen wel persoonlijk gesproken, hieruit kwam bij enkele de
interesse om deel te nemen in de permanente campagnecommissie. Deze zouden tijdens een
toekomstige AAV benoemd kunnen worden.
Bericht van verhindering: Raphael Smit, Gert Veldhuis en Igor Hemmers
3.

Verslag vorige AAV's

Op het verslag van 15 februari zijn geen opmerkingen, waarmee deze is vastgesteld.
Op het verslag van 18 juni komt de opmerking dat de moties serieus genomen dienen te worden, de
fractie zal ook tijdens deze AAV een toelichting geven bij de moties.
Vraag over motie 2, is inzichtelijk wat de ambtelijke kosten zijn op het budget?
Hierbij zal later tijdens de AAV een toelichting op gegeven worden vanuit de fractie.
Er zijn geen verdere vragen op opmerkingen, waarmee ook dit verslag is vastgesteld.
4.

Benoeming nieuwe bestuursleden

Secretaris: Erik Dolfing
Erik is in een eerdere periode van 3 jaar ook secretaris binnen de afdeling geweest en daarmee voor
veel leden al een bekende. Na de verhuizing van Rik heeft hij het voor een paar maanden waargenomen
en wil hij zich ook de komende 3 jaar voor de afdeling inzetten als secretaris. De leden stemmen in
met deze benoeming.
Algemeen Bestuurslid: Laura Meijer
Laura is raadsvervangend griffier in Ermelo, ze is voor D66 3 jaar actief geweest in Zeist (bestuurslid,
campagnecoordinator en tijdelijk secretaris). Na haar verhuizing naar Amersfoort wil ze ook hier lokaal
actief worden en heeft zich na een goed gesprek met Martin kandidaat gesteld als algemeen
bestuurslid.
Vraag: wat is je achtergrond? Geschiedenis gestuurd in Groningen, master in Utrecht.
Vraag: wat wil je oppakken? Updaten van de website. Kennis en kunde onder de leden van de afdeling

inzichtelijk maken om hiermee de afdeling en fractie verder te ondersteunen.
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Vice-Voorzitter: Wytse Dassen
Wytse is lid vanwege de mensen, D66 is een mooie vereniging. Na lokaal politiek actief te zijn geweest,
wil hij nu samen met de leden van de afdeling het D66 geluid verder uitdragen. Hij wil meer activiteiten
organiseren als borrels, rondleidingen in de stad, om zo meer energie in de afdeling los te krijgen.
Vraag: Wat doe je in dagelijks leven: werkzaam bij Twynstra Gudde (watersector) project Afsluitdijk
Vraag: Er is voor het eerst sprake van een vice voorzitter, wat wordt de taakverdeling met de voorzitter?

Wytse gaat zich intern richten op de afdeling en het mobiliseren van mensen. Martin richt zich op de
lokale fractie, de regio en het landelijk bureau. Het bestuur is de afgelopen periode afgeslankt, met een
vice voorzitter is er meer ruimte om nieuwe activiteiten van de grond te krijgen. De eerdere functies
secretaris politiek is nu toegevoegd aan de voorzittersfunctie, ledenwerving en -activering, valt nu
onder de vice-voorzitter.
Vraag: Groen en participatie, je bent bestuursvoorzitter van 033 Groen, wat vindt je wat D66 als partij
hierin kan doen? Wytse geeft aan dat het bestuur over de lokale afdeling gaat en het faciliteren van de

leden, participatie m.b.t. groen hoort bij de fractie.
Vraag: Er komen 2 campagnes aan, hoe ga je hier vorm aan geven? Het is van belang om de leden te

enthousiasmeren, hiervoor gaan we op zoek naar een campagneleider, waaraan de ervaring die Wytse
heeft als campagneleider kan worden overgedragen.
Algemeen Bestuurslid: Dorien van der Kamp
Dorien woont sinds 20 jaar in Nieuwland en is werkzaam als Raadsgriffier in Westervoort en heeft een
bestuursfunctie bij de VNG. Het ondersteunende en faciliteren in een bestuursfunctie spreekt haar aan,
waarbij ze ook haar ervaring als griffier in kan brengen.
Vraag: Wat is je achtergrond? Dorien heeft Indonesiëkunde gestudeerd
Vraag: Wat zou je op willen pakken? Het is een feestje van de leden, ze wil gaan ophalen wat nodig is

en daar de activiteiten op afstemmen.
Vraag: Wat zou je anders willen doen? De betrokkenheid van de leden bij de partij en de afdeling

vergroten.
Alle leden stemmen ook unaniem in met de benoeming van Laura, Wytse en Dorien.
Martin is blij met de opkomst en heeft vertrouwen met het nieuwe en voltallige bestuur stappen te
kunnen maken.
5.

Update fractie

Helaas konden Irma, Noëlle en Fatma vanavond niet aanwezig zijn.
Inmiddels zijn de nieuwe raadsleden, waaronder ook Marjolein en Nour ingewerkt en hebben hun draai
gevonden. Wouter van Schagen is benoemd als buitengewoon fractielid en zal de fractie met extra
kennis en kunde ondersteunen. De moties uit de vorige AAV zijn in de fractie uitgebreid besproken,
terugkoppeling hierover heeft Tyas gegeven middels een brief die met de leden is gedeeld.
Er lopen momenteel o.a. projecten rond het stationsgebied, waarbij bewoners actief betrokken worden,
dit is een traject dat gedurende de komende 50 jaar zal spelen en waarmee nu een start is gemaakt. De
plannen m.b.t. het Stadhuis krijgen vorm en gaan richting de Raad. Daarnaast speelt de begroting de
komende tijd, vanuit het oude college was de kadernota beleidsarm.
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Vragen/opmerkingen n.a.v. brief Tyas:
Opmerking: D66 is weinig zichtbaar op Social Media.

Dit zal worden afgestemd met Wouter en Jordi, zodat er ook vanuit de fractie regelmatig updates en
posts zullen worden geplaatst, hier wordt aan gewerkt.
Opmerking: Ik mis binnen de afdeling om de ruimte om een kritisch geluid te laten horen.

Zowel de fractie als het bestuur willen geïnteresseerde leden meer bij de afdeling gaan betrekken. Nu
het bestuur weer compleet is, zullen er de komende tijd meer activiteiten ontplooit gaan worden,
waarbij ook kritische leden hun ei kwijt kunnen.
Vraag: Motie 9, wat is achtergrond om deze afspraak te maken en wat is de reden om geen andere
onderzoeken te doen?

Tijdens het proces van de onderhandelingen was er voldoende informatie om deze beslissing te
nemen. Het CDA college dient binnen 2 weken antwoord te geven op de vragen, verwachting is dat er
geen bijzondere uitkomst zal volgen.
Vraag: Hoe verloopt het binnen de nieuwe coalitie?

Tot het zomerreces was nog veel nieuw en moest men nog aan elkaar wennen. Na het reces hebben we
westelijke ontsluiting en het stationsgebied tot veel discussies geleid, de sfeer onderling is nog altijd
goed.
Opmerking: Er is een belofte gedaan tijdens het lijsttrekkersdebat om lef en durf te tonen en een
weloverwogen D66 geluid te laten horen. Stap af van de waan van de dag en betrek leden
nadrukkelijker.

M.b.t. de zonnevelden hebben we kritische vragen gesteld, wat tot een 2nd opinion heeft geleid, ook
m.b.t. de westelijke ontsluiting is er een motie ingediend. We blijven kritisch controleren en tonen lef
in de raadszaal, we nemen niet alles zomaar aan .
Vraag; Ben je al met Kees Kraanen naar de coffeeshop geweest?

Er lopen momenteel trajecten en het is de verwachting dat er m.b.t. de coffeeshop snel een oplossing
komt, meer informatie hier volgt binnenkort.
Vraag: Duurzaamheid is een containerbegrip in het coalitieakkoorden en is nu verdeeld over
verschillende wethouders. Wie houdt in het oog dat duurzaamheid goed wordt uitgevoerd?

Als raad hebben we voldoende inzicht in de voortgang, Astrid Jansen (Groen Links) is coördinerend
wethouder Duurzaamheid. Ook is er een motie aangenomen met deelakkoord duurzaamheid met
daarin een concrete agenda voor de komende 3 jaar. Duurzaamheid is bewust bij meerdere wethouders
ondergebracht, zij nemen dit dan ook mee in andere portefeuilles. In de begroting is voor
duurzaamheid budget vrijgemaakt om een omslag te kunnen maken. Marjolein is hier vanuit D66 bij
betrokken, een van de doelstellingen is de stad voor 2030 CO2 neutraal.

Verslag AAV 20 september 2018
Pagina 3 van 6

Opmerking: Stedelijk beheer ligt bij de VVD, deze partij staat op de rem m.b.t. duurzaamheid.

D66 blijft de voortgang kritisch volgen, afspraken zijn vastgelegd in het deelakkoord, dat door alle
partijen is ondertekend.
Vraag: Motie 9: Er worden nieuwe feiten aangedragen, toch leidt dit niet tot nieuw onderzoek, deze
feiten kan je toch niet negeren?

Er is nu geen aanleiding tot een extra onderzoek, als er feiten komen die aantonen dat er nieuw
onderzoek benodigd is, dan zal daar naar gekeken worden. De discussie is gevoerd, dit mede n.a.v.
een 2nd opinion vanuit D66 en Groen Links.
Vraag: Ben je tevreden over de PR van D66 in Amersfoort en hoe de fractie zich mengt in het openbaar
debat?

De interactie op social media (Twitter) is minder, de discussie dient in de Raad gevoerd te worden.
Daarnaast konden Twitter en Facebook een tijdje niet gebruikt worden, vanwege inlogproblemen
(wachtwoord). Zowel het bestuur als fractie gaan er weer gebruik van maken.
Opmerking: Motie 9: er wordt gesproken over een weloverwogen D66 geluid en voortschrijdend
inzicht, dit is dogmatisch.
Motie 9: weloverwogen D66 geluid, voortschrijdend inzicht. Dit is dogmatisch en past niet bij de partij.
Kan niet zijn dat je een waarheidsvinding onderkent.

Er is gekeken naar een compleet akkoord, er zitten idealen in die we kunnen verwezenlijken. Met de
dossiers financiën, vastgoed, economie en onderwijs.
Gekeken naar compleet akkoord, zitten idealen in die we kunnen verwezenlijken. Met dossiers
Financiën, Vastgoed, Economie en Onderwijs. Er is op dit moment geen aanleiding voor een verder

onderzoek, dit kan in de toekomst veranderen. Het onderwerp bevat meerdere aspecten, we blijven het
kritisch volgen. Als er andere feiten op tafel komen zal er naar gekeken worden.
Opmerking: Jan van de Schuur (Golfbreker): CDA is niet meer voor de Westelijke Ontsluiting.
Update Willem-Jan
De coalitie is laat begonnen (19 juni) hierdoor was er voor de zomer weinig actie te ondernemen.
In 2015 heeft de herstelbegroting een stabiele financiële basis gegeven. Vanuit de regering hebben
gemeenten de opdracht gekregen iets in te leveren.
Op cultuur is er structureel 1 miljoen meer in de begroting opgenomen. Ook is er geld voor eenmalige
evenementen, Koningsdag 2019 valt hier buiten. Cultuur is belangrijk, met regio is er samen een
ondernemingsfond opgericht, waarbij onderwijs, arbeidsmarkt en economie samenkomen.
Binnenstad, de Nieuwe Stad en de Hoef vallen onder Willem-Jan, leefbare stad moet haalbaar blijven,
meer woningen bouwen en groen behouden. Amersfoort wordt stedelijker, kantoortransitie op de Hoef,
de transformatie van de Nieuwe Stad en hoogbouw in Amersfoort dragen daar aan bij.
7 Wethouders is qua vergadering wat lastiger dan voorheen, we willen er wel met z'n allen de
schouders eronder zetten.
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Met opmaak: Lettertype: Cursief

Stadhuis: huis van de stad, verhuizing is nog een optie, enkele plannen gaan naar de raad, 1 of 2 over
nieuwbouw en 1 of 2 met verbouw als uitgangspunt. Als leden willen sparren over het stadhuis, dan
staat Willem-Jan daarvoor open.
Vraag: Energietransitie, vorig jaar project Amersfoort Operatie uUitstoot-operatie, er zijn toen veel
ideeën opgehaald, hoe is dit geland in stadhuis?

Dit heeft geleid tot Amersfoort energieneutraal. Er is een pilotgebied in Schothorst waar woningen
energieneutraal worden gemaakt, vanuit daar zal dit worden uitgebreid over andere wijken. Willem-Jan
gaat ermee aan de slag om deze mensen erbij te betrekken.
Vraag: 2nd Opinion westelijke ontsluiting en de rolverdeling met Hans Buijtelaar en Willem-Jan
(financiën)

Financieel gezien ligt het meer bij de provincie, het wordt door Willem-Jan gevolgd of de getallen
kloppen en hij houdt onvoorziene kosten in het oog. Als deze meer dan 67 miljoen nodig iszijn, dan
zijn deze inderdaad voor de gemeente, de bouw van de tunnel ligt echter bij Prorail. Er zijn ook veel
projecten die binnen de begroting blijven. In de risicovariant is een hoger % opgenomen.
Vraag: Nieuwbouw op Locatie Ligtenberg, gaat dit met houtsnippers worden verwarmd?

Het moet gasloos worden, over de verdere invulling daarvan is nog geen keuze gemaakt.
6.

Afscheid Bertien Houwing

Dankwoord van Martin aan Bertien:
Na 4 jaar als raadslid (voorzitter Presidium) is Bertien Wethouder geworden in Amersfoort. Het college
heeft het 4 jaar volgehouden, waarin Bertien een belangrijke rol heeft gespeeld.
Onverwacht opvangen van vluchtelingen na een verzoek vanuit Den Haag is door Bertien in goede
banen geleid en er is veel energie gestoken in het creëren van draagvlak onder de bevolking.
Het binnenhalen van decentralisatie van onderwijs, is een unieke stap samen met de ambtenaren. Ook
daar is veel draagvlak gecreëerd.
Bertien vindt het bijzonder om afscheid te nemen, opgegroeid in Drenthe, verzette zich op jonge
leeftijd om naar de huishoudschool te gaan. Ze heeft haar weg moeten bevechten, haar drijfveer om de
politiek in te gaan is om (kwetsbare) mensen deel te laten nemen in maatschappij.
Politieke carriere begon in Zutphen en sinds 2005 in Amersfoort.
Ze is dankbaar om wethouder te zijn geweest ze heeft veel mooie momenten meegemaakt, maar ook
baalmomenten. Onderwijshuisvesting is helemaal geregeld, resultaten op cultuur geboekt.
Ze hoopt nog veel aanwezig te mogen zijn en heeft voor nu geen ambitie voor een nieuwe functie. Wel
is ze ambassadeur van het Els Borstnetwerk in de regio Amersfoort.
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7. Rondvraag (ingelast)
Uitruilen van majeur politieke wensen, zoals het Beekdal en de westelijke ontsluiting. Waarom is dit
gedaan? Oproep aan het bestuur wat hiervan de aanleiding was en de coalitie onderhandelingen
opnieuw te bestuderen om hiervan voor de toekomst van te leren.

Bestuur en fractie gaan hierover overleggen en koppelen dit terug.

Met opmaak: Lettertype: Cursief

Graag terugkoppeling over het aandeel van de ambtelijke kosten in de besproken 67 miljoen bij de
westelijke ontsluiting.

We wachten eerst de 2nd opinion af, als de getallen bekend zijn, onderzoek is volgens planning

Met opmaak: Lettertype: Cursief

volgende week bekend. Er is nu verder geen antwoord, wellicht in een volgende AAV.
Kunnen alle fractieleden aangeven waar ze mee bezig zijn? Thema's etc.

Het nieuwe bestuur pakt dit op.

Met opmaak: Lettertype: Cursief

Punt van zorg: de toon van de discussie op Twitter verhard, D66 laat zich daardoor beschadigen.
Distantieer je hiervan.
Volgende week planning, kunnen we het resultaat met de leden bespreken?
Fractie zonder last en ruggespraak, nu wachten op de antwoorden die gaan komen.
Provinciale Staten en Europese verkiezingen gaan we ook aandacht aan geven. Voorkomen dat 1 issue
permanent op de agenda staat.
8. Sluiting
Na de rondvraag, sluit Martin de vergadering.
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