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Verslag AAV 

Datum:  7-2-2019 

Tijd:  20.00-22.00 uur 

Locatie: Hotel Mercure Amersfoort 

 

VERSLAG 

 

1.  Opening + vaststellen agenda 

Martin opent de vergadering, agenda wordt vastgesteld 

 

2.  Mededelingen  

Oproep deelnemen aan campagne, goede hoop in Utrecht een goed resultaat te behalen. 

 

3.  Verslag vorige AAV 

Terugblik op verkiezingen, evaluatie volgt. Dit wordt tijdens een toekomstige AAV besproken. 

Vergadering stemt hier mee in. 

 

4.  Jaarrekening 2018 

Penningmeester Rifat Yucel licht de jaarrekening toe en beantwoord vragen van de leden: 

Onder de campagnekosten vielen o.a. abri’s in Amersfoort, campagne social media, huur pand popup 

campagnewinkel, folders etc. 

Giften van € 697 is de opbrengst van de wijncampagne. 

Jaap van Dijk en Henk Pijper hebben de kascontrole gedaan, er waren geen bevindingen. 

De leden stemmen in met de jaarrekening 2018 en verleent het bestuur decharge.  

 

5.  Campagne Provinciale Staten 

Wytse: posters en flyers voor de campagne zijn binnen, posters in de abri’s volgen nog. 

Kandidate Lyke doet op 17 februari Amersfoort aan met een fietsactie, in Emiclaer en binnenstad gaat 

er geflyerd worden. Met de 5 lokale kandidaten worden promo filmpjes gemaakt.  

 

6. Kandidaten voorzitterschap 

Wytse staat eerst stil bij het afscheid van scheidend voorzitter Martin en spreekt een dankwoord uit 

namens de afdeling, bestuur en fractie. Martin dankt iedereen voor de inspanningen en resultaten in de 

afgelopen 3 jaar. 

 

Voor het voorzitterschap zijn twee kandidaten: Bart Huydts en Chris Mooiweer. 

Bart: Directeur Artez, vorige periode fractievoorzitter D66 Amersfoort, bestuurslid Kika regio 

Amersfoort. Goede organisatie neerzetten, een beweging waar je bij wilt zijn/horen. Andere vormen 

van participatie, raadsleden op een andere wijze ondersteunen, kennisdeling en kennis vanuit afdeling 

gebruiken (andere vormen). Eventueel ook provocatieve acties.  

Chris: sinds 4 jaar woonachtig in Amersfoort, kern is vereniging, leden dichterbij halen. 

Ontmoetingsplaats van mensen met maatschappelijke doelen, zijn veel zaken die leden binden. Data 

analyseren om leden te behouden en te binden.  
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Vragen aan kandidaten: 

Welke kwaliteiten van Martin overnemen: 

Bart: kennis van veel zaken, protocollen 

Chris: D66 hart, belang dienen van de vereniging en leden 

 

In het verleden meer debat bij D66, dit mist nu in de afdeling.  Wat gaan jullie hier aan doen? 

Chris: leden onderling meer laten debatteren, daar een vorm voor vinden die werkt. Hoe verhoudt 

bestuur zich tot fractie, fractie helpen scherp te communiceren naar leden.  

Bart:  oefenen debatteren, technieken leren. Lastig te profileren als je in coalitie zit. Los van coalitie 

akkoord, welke issues zijn interessant op je op te profileren.  

 

Is coalitie akkoord heilig, is dat het juiste om te doen? 

Bart: als voorzitter niet teveel politiek in duiken 

Chris: signalen leden signaleren, politiek ligt bij fractie.  

 

Westelijke ontsluiting, Chris is daarbij betrokken ook op social media uitgesproken mening. Hoe kan je 

dit met voorzitterschap combineren? 

Chris: het is een onderwerp waarop binnen de afdeling de meningen verschillen. Bij een verkiezing zal 

hij geen woord voeren namens Groen in Amersfoort. Zal terughoudend zijn over dit onderwerp op 

social media.  

 

Terughoudend, dan niet meer Twitteren over politieke onderwerpen? Hoe zien jullie de scheiding 

tussen voorzitterschap en lokale politiek? 

Bart: voorzitter onafhankelijk 

Chris: bij benoeming kunnen er hierover vragen ontstaan. Verschillende meningen  

 

Wat verstaan jullie onder een goed bestuur?  

Bart: huidige bestuur is divers met veel kwaliteiten. Iedereen in rol laten excelleren.  

Chris: team met kwaliteiten, 1x jaar eten,  team vormen. Een bestuur bestuurt, dingen moeten 

gebeuren, om levendige vereniging te krijgen. 

 

Na de AAV opent de E-voting, waarna de leden zullen bepalen wie de nieuwe voorzitter gaat worden. 

 

7. Update fractie en wethouders 

Willem Jan: Fatma is helaas verhinderd. 

Heeft vertrouwen om samen met te werken aan cultuurvisie. SOMT campus voorbereiden op de Hoef.  

Nieuwe stadhuis: huisvesting ambtenaren, gasloos, kleine renovatie of nieuwbouw. Er zijn 2 locaties in 

beeld, komende halfjaar zal er een beslissing volgen. Stadshart, bezoek koning, evenementen 

coördinator om Amersfoort meer op de kaart te zetten. Financiën: lastendruk in Amersfoort is 

bovengemiddeld, voorzieningenniveau gemiddeld. De sfeer in het college is goed, beginnen aan elkaar 

te wennen, heeft vanwege het aantal (7) enige tijd gekost.  

 

Irma: woordvoerder: social domein, economie,  stadshart, verbonden partijen  

Beheersing kosten begroting 2020, meer mensen aan het werk krijgen. Vorige week motie sociaal 

ondernemerschap ingediend, amendement kosten sociaal domein, nieuwe investeringsvraag.  

 

Marjolein: bezoek Marokko, daar lokale politici en zonnevelden project bezocht.  

Wat is hiervan toepasbaar in Amersfoort? Trots en de passie van mensen voor projecten.  

Motie aangenomen raadsbreed duurzaamheid uitvoeren. Duurzame projecten in de regio,  
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Noelle: heeft de Maag/lever darm stichting en Ouderenbond benaderd voor de actie “Opgelucht 

verder”, veel openbare gelegenheden sluiten zich hierbij aan. Motie 20% middelbare huurwoningen, in 

2040 30.000 in regio Amersfoort.  

 

Nour:  nieuw in politiek, gezicht in wijken Randenbroek, Koppel, Kruiskamp en Liendert 

Radicalisering in Amersfoort tegengaan, wil zijn ervaring als buurtvader inzetten.  

Met Groen Links een motie indienen voor centrale vuurwerkshow. Gast van de Raad organiseren. 

 

Dirk Joost  Sport, in VO aandacht aan sport, in mei nieuw sportbeleid vormen. Oproep om mee te 

denken over sport en onderwijs. Vathorst binnen 5 jaar afgerond, nu kijken naar ontwikkeling Vathorst 

West. Vathorst Noord, recreatief icm zonneweide.  

 

Wouter: half jaar buitengewoon raadslid, versterkt fractie op dossiers. Wonen, evenementen, onderwijs, 

toerisme en regionale samenwerking. 

 

Tyas:  Gaat goed in de fractie, goede sfeer en samenwerking. Nog wel wat weinig blogs en 

nieuwsberichten, zou er graag een fractiemedewerker bij hebben. 

 

8. Wvvtk + sluiting 

Er zijn geen verdere punten meer, waarna Wytse de vergadering sluit.  


