Notulen AAV D66 ’s-Hertogenbosch
Locatie: Willem II Fabriek, Boschdijkstraat 100
Datum: 29 juni 2019
Aanwezig Bestuur: Thijs van Rens, Fleur Geenen, Niek Bartelds, Marieke van Lieshout
(n)
Afwezig Bestuur: Mieke de Wit
1. Opening
2. Financiën 2018
a. Korte presentatie door penningmeester, geen vragen over de
jaarrekening of begroting. Korte vraag over de bijdrage van de gemeente
Den Bosch voor ledenactiviteiten (n.a.v. krantenartikel). Dit heeft te
maken met het fractiebudget voor alle partijen en wij als D66 bekijken
per bijeenkomst of er een bijdrage vanuit het fractiebudget komt of niet.
AAV verleent decharge voor jaarrekening 2018.
3. Bestuursverkiezingen
a. Voorstellen kandidaat Voorzitter: Tim Diemel -> reden om te
kandideren, nog niet zo lang lid maar zeker gedreven (zie voorstelstukje),
woont in Kruiskamp. Bestuurlijke ervaringen, bij VVE, bij
studentenvereniging, als MR lid.
b. Voorstellen kandidaat Politiek Secretaris: Thijs van Rens -> de
combinatie met bestuur en werk op Landelijk Bureau is lastig en daarom
stapje terug als voorzitter, graag door willen gaan bij bestuur en
vereniging.
c. Stemronde -> Niels v.d. Aker gaat stemmen tellen
4. Verkiezingen financiële commissie -> geen kandidaten aangeboden voor
kascommissie, maar dat kan naar de volgende AAV.
5. Vragenronde met voorzitter, fractievoorzitter en wethouder ->
Mike trapt af. Er is veel gebeurd in het afgelopen half jaar, nota duurzaam ligt
klaar (klimaatneutraal 2050, duurzame mobiliteit, groene en gezonde stad, van
afval naar grondstof). Energietransitie -> visie energielandschappen, visie op
windmolens en zonnepanelen. Eind van het jaar in de Gemeenteraad.
Gemeentes hebben het moeilijk, financieel gezien. Investeringen vanuit
overheid blijven op tafel liggen en komen niet van de grond.
René: meer in de hoogte bouwen (nieuwjaarsreceptie), diversiteit
(regenboogzebrapad en meer), meer kunst in openbare ruimte. Zorg is een grote
zorg, WMO en Jeugd (sessie regiocongres vanmiddag), gepleit om lobby te
starten voor meer geld en waarom zijn die tekorten zo groot. Opgave om dat
inzichtelijk te krijgen. Dit gebied (kop van zand) wordt een culturele hotspot,
bijv. een permanente kaaihal, meer permanent voor jongerencultuur.
Vragen van leden
Vraag: Hoe gaat het met Theater aan de Parade, laten we kaas niet van het
brood eten? Mike geeft aan dat BD stemming maakt o.a. met geen ambitie voor
de stad, een aantal zaken worden bewust niet opgeschreven. Als college hebben
we gezegd dat de gebiedsontwikkeling leidend is (niet een individueel initiatief).
Theater a/d Parade als nieuwbouw is compromis, maar college is wel betrokken.

6.
7.
8.
9.

We gaan 6 miljoen investeren, daar zijn we aan gecommitteerd. Ambitie voor
het Theater is nog steeds hoog en staat los van de tijdelijke huisvesting van het
theater.
Vraag: Kun je iets zeggen over Huis van Bosch? Het pand op de markt wordt
gerestaureerd, is historisch erfgoed, investering van 1 miljoen, de exploitatie ligt
bij uitbater. Het zal erg mooi worden, met tijdmachine (4D), met historische
wandtekeningen (museaal effect), zolder komen workshops voor kinderen. Op
de hoek komt iets anders, niet Jeroen Bosch Huis.
Nog een vraag over de urban scene -> Mike heeft ook overleg met urban
partijen, regelmatig. Kan de urban scene wel in de Kaaihal, ivm huur etc. er zijn
nog veel vragen. Het moet wel betaalbaar zijn. Mike: WSC moet hierbij
betrokken zijn (middelpunt van die scene). Stad begint wel ‘vol’ te worden qua
evenementen ivm woningbouw (inbreiding).
Eventueel ingediende moties -> geen moties
Verkiezingsuitslag -> 18 stemmen ingediend, 17 voor en 1 onthouding
Voorzitter, 18 stemmen voor politiek secretaris.
Rondvraag -> geen vragen
Sluiting

