Verslag A.A.V.
Datum:

Donderdag 29 november 2018

Tijd:

20.00 – 22.00 uur

Locatie:

Mercure Hotel, Amersfoort

VERSLAG
1.

Opening + vaststellen agenda

Voorzitter Martin Froberg opent de vergadering, de vergadering gaat akkoord met de agenda.
2.

Mededelingen

Raadsleden Noelle en Dirk Joost komen vandaag iets later, maar hebben toegezegd aanwezig te zijn.
Laatste D-Cafe over Europa was op een dinsdagavond, was slechts 1 lid aanwezig. Het bestuur gaat
aan de slag met de inhoud en organisatie van de D-Cafe's, daarnaast doet Martin een beroep op de
leden ook aanwezig te zijn.
Voorstel om vast te houden aan een vaste woensdag en omliggende afdelingen uit te nodigen. Het
bestuur zal de D-Cafe’s tot de zomervakantie inplannen en de data en onderwerpen binnenkort
communiceren.
Martin heeft gehoord van enkele leden dat de westelijke ontsluiting al lang de agenda bepaalt van
AAV’s, er is behoefte aan andere onderwerpen tijdens de AAV.
Bericht van verhindering: Gert Veldhuis, Bart Huydts en Remco Sinck.
3.

Verslag vorige AAV

Stationsgebied moet westelijke ontsluiting zijn, dit wordt aangepast.
Er zijn geen verdere vragen op opmerkingen, waarmee het verslag is vastgesteld.
4.

Begroting

Rifat geeft een toelichting bij de begroting, het resultaat is iets positiever dan begroot.
Bijdrage landelijk is gebaseerd op 350 leden x 5 Euro, fractie obv 6 raadsleden en 2 wethouders.
Giften leden is lager dan verwacht.
De leden stemmen in met de begroting.
5.

Profiel voorzitter

Wytse doet het woord als vice-voorzitter en legt de procedure uit.
Vraag: wat wil de huidige voorzitter, aangezien de vacature nu wordt opengezet.
Martin: bij de vorige ronde was er maar één kandidaat, hij vindt het belangrijk om iedereen een kans te

geven zich kandidaat te stellen. Het is een impactvolle functie, hij denkt nog na of hij zich gaat
kandideren.
Opmerking: bewoordingen als volgende stap en een nieuwe voorzitter suggereren dat er een nieuwe
voorzitter wordt gezocht. De vergadering stemt hiermee in, het profiel wordt aangepast.
Opmerking: tenminste 2 jaar lid, 1 jaar actief, wanneer ben je actief? Je hebt een commissie, dus niet
nodig negatief advies geven.
Stemming: 2 jaar lid, 1 jaar actief, naar 1 jaar lid. Een meerderheid stemt hiermee in, profiel wordt
aangepast.
Stemming: als je wil dat alle leden stemmen, doe dan e-voting, i.p.v. stemmen op de AAV. Het bestuur
gaat navraag doen bij landelijk naar de mogelijkheden van e-voting.
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Stemming: eruit halen “stuurt op een goed”. Een meerderheid stemt hiermee in, het profiel wordt
aangepast.
Stemming: het bestuur kan geen negatief stemadvies geven. Vergadering stemt hiermee in, dit wordt
aangepast in de procedure.
Vraag: Waarom de gesprekken met de kandidaten niet schrappen?

In het verleden is gebleken dat er n.a.v. gesprekken toch mensen afhaken ivm ander beeld van de
functie.
Vraag: Waarom een termijn van 4 jaar?
Dit i.v.m. bij 3 jaar nieuwe voorzitter tijdens verkiezingen. Conform het reglement, blijft dit 3 jaar met
eventueel een jaar dispensatie.
Na de aanpassingen stemmen de leden in met het profiel, waarmee deze is vastgesteld.
6.

Ingediende moties

Procedure: indiener eerst 1 minuut, dan vragen uit zaal, beantwoording en stemming.
Motie 5 wordt ingetrokken.
Motie 1
Vraag: Deze motie lijkt op de motie in juni, met 2nd opinion is er al gehoor aan gegeven. Deze motie is
dus uitgevoerd, wat wilt u nog meer?

Indiener wil meer zekerheid en dient daarom de motie in.
Opmerking: de motie wordt als overbodig gezien.
Vraag: Waarom wordt er niet gewacht met kappen van de bomen tot de uitkomst bekend is (Just in
time, dus tot vlak voor de uitvoering).

Door de fractie is hier al uitvoering aan gegeven, nu afwachten op uitkomst 2nd opinion.
Opmerking: dit gaat over de aanbesteding, 2nd opinion gaat over financiële raming.
Opmerking: er is sprak van feitelijke onjuistheden: rond de dierentuin is een private zaak, dit is
Staatsbosbeheer en gaat buiten deegemeente om.
Stemming: voor 14, tegen 16: motie verworpen
Motie 2
Vraag: niet in stemmen met kappen, gaat dit alleen om retentiebassin? Gaat om kappen buiten
westelijke ontsluiting (opvang water tijdens de bouw).
Kapverlening is verleend voor retentiebassin.
Zorg die de indiener heeft wordt begrepen door Tyas, de 2nd opinion is leidend. Motie is daarmee
overbodig.
Stemming: voor 12, tegen 15: motie verworpen
Motie 3
Opmerking: goede motie, fractie dient zich hiervoor hard te maken

Compensatie is door D66 hoog op de agenda gezet, is ook in 2nd opinion meegenomen. Deze
compensatie komt er, hiermee is de motie overbodig.
Stemming: voor 16, tegen 13: motie aangenomen
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Motie 4
Vraag: buffer hetzelfde als risicobedrag?

Het is nog niet bekend wat er in 2nd opinion staat, wel verstandig dit aan te houden.
Opmerking: risicopercentages zijn reëel, 2nd opinion gaat aangeven of dit voldoende is en budget
voldoende.
Stemming: voor 9, tegen 15: motie verworpen
Motie 6
Motie ingediend omdat er n.a.v. de AAV nog verder geen terugkoppeling is geweest.
Opmerking: dit dient buiten vergadering om rechtstreeks naar de fractie te gaan, dit voelt als
wantrouwen.
Stemming: voor 11, tegen 15: motie verworpen
Motie 7
Opmerking: zorgpunt financiën, dit is een extra vraag, had in september al gesteld moeten worden,
zijn nu in afwachting van 2nd opinion, motie is daarmee overbodig.
Stemming: voor 15, tegen 14: motie aangenomen
Motie 8
Motie wordt op een volgende AAV behandeld.
7.

Rondvraag + sluiting

Er zijn verder geen vragen, waarna Martin de vergadering sluit.
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