Notulen AAV D66 ’s-Hertogenbosch 22 november 2019
Locatie: Wijkcentrum De Stolp, Rijstraat 497
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.
2. Vaststellen notulen AAV 29 juni
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Financiën
a. Realisatie 2019
De penningmeester geeft een update over de realisatie 2019. Er wordt
meer uitgegeven aan ledenactiviteiten. Dit komt vooral doordat er meer
ledenactiviteiten worden georganiseerd dan aanvankelijk gedacht. De
verwachting is dat het netto resultaat positief blijft. Een groot deel
hiervan zal worden gedoteerd aan de campagnekas voor de GR2022.
Vraag: welk bedrag is er in 2018 uitgegeven aan campagne?
Ruim €19.000.
b. Begroting 2020
De penningmeester presenteert de begroting 2020. Over het algemeen
staan we er goed voor. In 2020 zijn er geen verwachte verkiezingen. Er
zal minder worden begroot voor campagne en meer voor
ledenactiviteiten. Een groot deel van het te verwachten resultaat wordt
toegevoegd aan de campagnereserve.
Van de algemene reserve zal een onttrekking worden gedaan wat wordt
gedoteerd aan de campagnereserve.
De penningmeester wijst er op dat het Landelijk Bestuur de
partijfinanciën aan het herstructureren is. Naar verwachting komt er op
C111 een voorstel van het Landelijk Bestuur. Dit kan invloed hebben op
de begroting. In de begroting is hier door de penningmeester rekening
mee gehouden.
De AAV besluit de begroting2020 vast te stellen.
4. Verkiezingen financiële commissie
Ruud van Noort en Peter van Aspert worden benoemd tot lid van de
financiële commissie voor de jaarrekening 2019.
5. Bestuursverkiezingen
Kandidaat secretaris Erlijn Linskens presenteert zich. Ze wil D66 graag
helpen om goed voorbereid de GR2022 in te gaan.

6. Vragenronde met voorzitter, fractievoorzitter en wethouder
Tim verteld kort wat over de ledenontwikkelingen van
D66 ’s-Hertogenbosch. We zijn licht gekrompen maar blijven stabiel.
René blikt kort terug op de begrotingsbehandeling in de Bossche raad.
Er wordt fors geïnvesteerd in onder anderen onderwijs, duurzaamheid
en cultuur. Zorgen liggen er op de woningmarkt. Het vinden van een
snelle oplossing is niet gemakkelijk.
Komende periode worden onder andere de woonvisie en de cultuurnota
behandeld. Er wordt hierbij ingezet op forse investeringen voor cultuur
en meer middelhuur woningen.
Mike kijkt vooruit naar de komende periode. O.a. in de spoorzone
worden nu grote slagen gemaakt. Duurzaamheid staat in de hele
gemeente in de schijnwerpers. Er wordt hard gewerkt aan een regionale
energiestrategie. Deze wordt in de regio door ’s-Hertogenbosch
getrokken.
Ook komt binnenkort de cultuurnota uit. Belangrijke punten zijn de
Boulevard, Theater Arthemis, Urban en de Verkadefabriek. Er wordt
meer aansluiting gezocht met jonge makers om Den Bosch voor
iedereen interessant te houden.
7. Ingediende moties
Er zijn geen moties ingediend
8. Doorkijkje naar komende activiteiten
Komende periode organiseren we o.a. een debat over onderwijs met Jan
Paternotte en Wintergasten073 i.s.m. de PvdA met als gast Jan Terlouw.
In het voorjaar 2020 komt er een discussieavond over democratie en op
5 januari is de nieuwkaarsreceptie.
9. Verkiezingsuitslagen
Erlijn Linkskens is unaniem tot secretaris verkozen.
10. Rondvraag
Wordt er nog een maandelijkse borrel georganiseerd?
Niet in de oude vorm. In 2020 komt de borrel in een nieuwe vorm terug.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.07 uur.

