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Verslag van de vergadering op 10 maart 2016 
Locatie: Villa Fleurie, Rosmalen 

De voorzitter Wim Pelgrim opent de vergadering.  
Aangezien er geen moties zijn binnengekomen wordt dit punt geschrapt van de 
agenda. Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.  

Verslag AAV 6 oktober 2016 
Besluit: het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld. 

 
Afdelingsfinanciën (jaarrekening 2015) 
De penningmeester presenteert de jaarrekening 2015 in relatie tot de reeds eerder 
vastgestelde begroting 2016. De jaarrekening was meegestuurd aan de leden, zodat 
men vooraf de cijfers in kon zien en de penningmeester kan volstaan met het 
toelichten van bijzonderheden.  

De begroting 2016 laat een hoger bedrag zien in de bijdragen van lokale politici, 
omdat een aantal bijdragen met betrekking tot 2015 begin 2016 is binnengekomen. 
De begrote bijdrage vanuit het landelijk bureau is voor 2016 aanzienlijk lager dan de 
ontvangen bijdrage in 2015, omdat 2015 een verrekening van het congresfeest 
bevatte. Het bedrag in de jaarrekening en begroting voor de campagne, bevat tevens 
het bedrag dat gespaard wordt voor de verkiezingscampagne. 2015 was volgens de 
penningmeester een rustig jaar. Met de benoeming van de nieuwe 
campagnecoördinator zit alleen de permanente campagne duidelijk in de lift. Voor 
2016 zijn er veel activiteiten gepland.  

Een van de leden stelt de vraag of er al bedragen worden gereserveerd voor het 
geval er in 2018 minder D66-raadsleden zijn. De penningmeester licht toe dat hier 
nog geen ruimte voor was, maar dat dit in de begroting van 2017 wordt 
meegenomen. Deze begroting wordt in oktober 2016 aan de leden voorgelegd. 

Half januari heeft de kascommissie de jaarrekening en bijbehorende administratie 
gecontroleerd en voorzien van een goedkeuring. De kascommissie geeft een 
toelichting op haar bevindingen en complimenteert de penningmeester. De 
kascommissie adviseert decharge te verlenen. Dit advies wordt met algemene 
stemmen overgenomen.  

Voorzitter bedankt de penningmeester Fanne Pouw. De jaarrekening 2015 was haar 
laatste handeling als penningmeester, wat zij zes jaar is geweest. Ze blijft betrokken 
bij de commissie duurzaamheid.   
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Verkiezing bestuursleden en afscheid penningmeester 
Binnen het bestuur zijn drie functies vacant: 
1. Penningmeester, hiervoor is één kandidaat: Petra van Dooren - Lansdorp. 
2. Talentontwikkeling & opleiding, hiervoor is één kandidaat: Sabina de Lange 
3. Ledenbinding & ledenwerving, hiervoor worden nog geïnteresseerden gezocht.  

Daarnaast zijn er twee kandidaten voor de financiële commissie. Hiervoor zijn twee 
kandidaten: John Vermeulen en Marjolein Schouten.  

De voorzitter geeft uitleg over de verkiezingsprocedure. Er zijn slechts 17 leden 
aanwezig. Op een vraag van een lid antwoordt de voorzitter dat er geen quorum 
vereist is voor het kiezen van bestuursleden. Sabina de Lange en Marjolein 
Schouten zijn verhinderd. Petra van Dooren en John Vermeulen stellen zich voor. 
Alle kandidaten worden met algemene stemmen gekozen.  

Wethouder Eric Logister is deze avond verhinderd in verband met zijn vereiste 
aanwezigheid bij het overleg met de wijkraden aangaande het Asielzoekerscentrum.  

Fractievoorzitter 
Allereerst geeft fractievoorzitter Mike van der Geld een terugkoppeling. Hij geeft aan 
dat het afgelopen jaar zich gekenmerkt heeft door de uitwerking van het 
bestuursakkoord. Recent is er een woonakkoord gesloten, waarin afspraken zijn 
gemaakt over het bijbouwen van 700 (of 1500) woningen, met name in de sociale 
hoek. Voor doorstroming is huurgelegenheid in de particuliere sector nodig.  

Er is vooruitgang geboekt met het scholingsfonds, dat er mede gekomen is doordat 
raadslid Bilal Kaya aandacht vroeg voor mbo-studenten die geen studiefinanciering 
krijgen. 
Daarnaast heeft het afgelopen half jaar in het teken gestaan van de 
vluchtelingenproblematiek. Als positief punt benoemt de fractievoorzitter dat de 
Bossche Volkspartij de uitzondering vormt op de regel dat men eensgezind wil 
bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. Wel spreekt hij de zorg uit dat de 
discussie over de schaal van de opvang weer op dreigt te laaien.  

Vervolgens blikt de fractievoorzitter vooruit. Hij geeft aan dat de komende begroting 
de eerste ‘vrije’ begroting wordt, waarin geen sprake meer is van oud beleid en oude 
bezuinigsopdrachten. De fractie heeft het voornemen op de duurzaamheidsstoel te 
gaan zitten. De ambitie is “’s-Hertogenbosch klimaatneutraal” ruim voor 2050, wat op 
dit moment wordt nagestreefd. Hier zal de fractie bij de voorjaarsnota aandacht voor 
vragen.  

N.a.v. een vraag geeft de fractievoorzitter aan dat geen sprake zal zijn van 
gelijktijdige noodopvang en de semi-permanente opvang van asielzoekers op de 
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locatie Coudewater. Daarnaast dat 150 tijdelijke woningen zullen worden gebouwd 
met zowel studenten als statushouders als doelgroep.  

Tot slot volgt nog een discussie over de burgerparticipatie rond de besluiten omtrent 
de opvang in Coudewater. Eén van de leden vraagt hier aandacht voor. Hij maakt 
zich zorgen over de toenemende afstand tussen de bestuurslaag en de inwoners van 
de gemeente. De fractievoorzitter geeft een toelichting op hoe het proces verlopen is, 
waarbij met name de communicatie tussen de gemeente en het COA als gevolg van 
personeelstekort niet zo is gelopen als gewenst. Hij constateert ten slotte dat het 
verbeteren van de communicatie tussen het gemeentebestuur en de inwoners goed 
past binnen de themagroep “3 D bestuur”. 

Voorzitter bestuur 
Het vorige bestuur heeft in 2,5 jaar 5 campagnes verzorgd. Dit was behoorlijk pittig.  
De voorzitter geeft een toelichting op de vernieuwing van het bestuur (zowel mensen 
als functies). Er is veel gesproken over de rol van het bestuur en er wordt in de regio 
gesproken over hoe we elkaar kunnen versterken.  

Het nieuwe bestuur is (ook weer) ambitieus en heeft veel activiteiten gepland. Elke 
maand wordt er een borrel georganiseerd en iedere maand wordt er een straatactie 
georganiseerd. Het voornemen bestaat om online actiever te zijn. Met het invullen 
van de portefeuille talentontwikkeling is het onder andere de bedoeling in de tweede 
helft van dit jaar een masterclass te organiseren voor politiek geïnteresseerden en 
mensen die zich in 2018 verkiesbaar zouden willen stellen voor de gemeenteraad. 
Het is de bedoeling zoveel mogelijk leden te betrekken bij de inhoudelijke koers van 
de partij via de themagroepen. Al met al is er veel opgezet om een stevige basis te 
hebben om in 2018 en verder te kunnen en om ervoor te zorgen dat er voor de 
komende verkiezingen voldoende capabele mensen klaar staan. De voorzitter geeft 
aan dat nu het moment is om je te melden wanneer je iets wilt doen.  

Campagnetraining 

Erik v.d. Wall verzorgt vrijwillig een aansprekende, toegankelijke campagnetraining, 
wat leidde tot nuttige discussies over de zin en onzin van campagneactiviteiten en op 
welke manier ze effectief kunnen worden ingezet. 

  

Rondvraag 
- Opvallend is het kleine aantal leden dat aanwezig is. Als redenen worden genoemd 
dat het op een donderdag is georganiseerd en dat het vaak drukker is rond 
verkiezingstijd. 
 - Eén van de leden merkt op dat hem is opgevallen dat D66 zichtbaar is in de stad. 
Hij geeft een compliment voor deze permanente campagne. 

Voor alle actuele informatie en activiteiten zie ook de website van D66 ’s-
Hertogenbosch https://shertogenbosch.d66.nl/agenda/.    


