
 Algemene afdelingsvergadering  

Datum 10 maart 2020 
Locatie Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, Arnhem 

Aanwezig Rik Berends, Yvonne van Hamersveld, Mattijs Loor, Patrick van Iperen, Laura van Ommen, Jeroen 
Poot, Wouter van den Berg, Ilco Bräuer, Michiel Steenvoort, Jeanette Huiskes, Yorick Messink, Jack 
van Amerongen. 

Afwezig m.k. Sjoerd Dijk, Maarten Venhoek, Sabine Andeweg, Marjon Loor, Frank Loor, Wim van Gelderen, 
Karlijn Steenvoort 
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Notulen 
1. Opening en mededelingen 

a. Opening 

Om 19.35 u. opent de voorzitter de vergadering. Voorzitter geeft vooraf aan wat de ‘spelregels’ zijn 
voor het ordentelijk laten verlopen van de vergadering. 
 

b. Notulen 28 januari 2020 

Er zijn geen vragen dan wel opmerkingen ten aanzien van de notulen van vorige keer. 
 

 
2. Stukken & mededelingen 

a. Ingekomen stukken 

− Motie ‘Nabestaanden niet nog verder slachtofferen’ 
 

b. Mededelingen 

Mattijs Loor geeft aan dat in het stuk HR, hij het woord zal voeren gesteund namens de fractie. 
 

 
3. Bestuur 

a. Aflopen termijn penningmeester 

Toelichting, de voorzitter geeft aan dat o.a. de termijn van de penningmeester afloopt. 
 

b. Verkiezing algemeen bestuurslid 

− Voorstellen Jack van Amerongen, Jack stelt zich voor, deze gegevens zijn ook terug te vinden 
in de uitnodiging van de AAV. Mattijs Loor vraagt wat de ‘extra’ is dat Jack brengt in het 
bestuur. Rik Berends vraagt waarom op zo’n korte termijn (moment van verhuizen en zich 
kandidaat stellen). Jack geeft aan dat hij in zijn periode Rotterdam erg actief was en wil dat 
graag blijven door middel van bestuurswerk. 

− Verkiezing (19:45), Yvonne Hamersveld geeft aan wat de regels omtrent de stemming zijn, als 
het over personen gaat zal deze altijd schriftelijk zijn. Uitslag stemming: unaniem voor 

 
4. Stukken 

• Motie is geen congres stuk maar een oproep naar de Tweede Kamerfractie.  
• I.v.m. ziekte kan Karlijn Steenvoort zelf geen woordvoering doen, in haar plaatst doet dit Michiel 

Steenvoort.  
 
Constaterende dat: 

1. Kabinet Rutte-3 dit jaar de algemene nabestaanden wet (Anw) nog verder wil versoberen; 
2. eerdere versoberingen zowel het aantal rechthebbenden, als de hoogte, als de duur al drastisch 

hebben verlaagd; 
3. eerdere versoberingen de vereisten al drastisch hebben verhoogd; 
4. dat er nog steeds mensen zijn die niet financieel onafhankelijk zijn en bij het wegvallen van een 

partner financieel in de problemen kunnen raken; 
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Overwegende dat: 
1. Het verlies van een partner niet alleen vanuit een kil economisch oogpunt bekeken mag worden, 

maar ook vanuit een sociaal oogpunt; 
2. mensen die hun partner verloren hebben ondersteund mogen worden hun eigen kracht te 

hervinden; 
3. de ondersteuning van ouderen en nabestaanden in AOW en Anw het fundament zijn van een 

samenleving die de medemens met respect en mededogen tegemoet treedt; 
4. een Anw-hiaatverzekering tegen inkomensverlies mogelijk is (gelijk een aanvullend pensioen bij 

de AOW), maar dat dit aanvullend moet zijn op een sociale basis; 
5. het nabestaandenpensioen nu al vaak onvoldoende is om de plotselinge teruggang in inkomen op 

te vangen, laat staan dat het extra bijkomende kosten (bijvoorbeeld extra kinderopvang) dekt; 
6. het aanpassen van lasten – zoals kleiner gaan wonen – sowieso tijd kost en niet altijd mogelijk is; 

Daarnaast overwegende dat: 
1. bij het wegvallen van het Anw mensen in ziektewet of bijstand terecht kunnen komen, waardoor er 

dus niet bezuinigd wordt, maar wordt geschoven met geld en de kosten op het bordje van de 
gemeente komen; 

 
Verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66: 

1. een rechtvaardige en ruimhartige nabestaandenwet te behouden; 
2. voorstellen die landelijke kosten direct of indirect op gemeenten afwentelen voortaan te blokkeren; 

 
Na het verhaal van dhr. Steenvoort, zijn vragen gesteld. Vragen om de problematiek te verhelderen. Niet voor 
alle leden is duidelijk wat de historie is omtrent de hoogte en duur van de Anw. Dhr. Steenvoort geeft hierover 
uitleg dat de Anw structureel de laatste decennia is uitgekleed. Hierbij krijgt dhr. Steenvoort bijval van dhr. M. 
Loor. 
 
De voorzitter geeft aan dat hij graag over wil gaan tot stemming. Uitslag stemming: unaniem aangenomen 
 

 
5. Politiek & Actualiteit 

Het woord word gegeven aan dhr. (M) Loor. Vanuit de fractie komt het volgende: 
 

1. Diftar is een heet hangijzer in de raad, met name de invoering is een uitdaging. De verwachting is dat 
diftar niet zal worden teruggetrokken maar wel vertraagd zal worden ingevoerd. 

2. Woningdeal/woningbouwplan is een andere uitdaging in de raad. (reden vanwege afwezigheid van 
dhr. Dijk, deze heeft hierover een andere afspraak) Het gaat ook om de focus binnen het dossier, 
percentage sociale woningen versus o.a. koop in midden sector. Vanuit de fractie is het ook van 
belang dat het financieel solide is. (niet meteen geld overmaken naar de sociale 
woningbouwvereniging zoals dat andere partijen in de raad wensen. 

3. Tekorten op de zorg is een andere uitdaging. (Wethouder) Hans de Vroome komt in de raad met 
voorstellen voor sommige bezuinigingen op de jeugdzorg. De fractie zal hierbij aangegeven dat ze 
graag horen wat daarvan de visie is. Immers is de fractie van mening dat het totaal plaatje moet 
kloppen en niet enkel en alleen de gebruikelijke ‘kaasschaaf’ te hanteren. 

 
Vragen werden ook gesteld met betrekking tot de Lauwersgrachtalliantie. De verwachting is dat nog dit 
kwartaal een voorstel naar de raad zal komen. 
 

 
6. Herziening afdelingsregelement (AR) 

Mattijs Loor geeft aan dat zijn standpunt - dat het standaardreglement het uitgangspunt zou moeten zijn voor 
Arnhem - gesteund wordt door de niet-aanwezige leden van de fractie. 
 
Reden van herziening:  

− Vervallen huidige AR 
− Belang van op de hoogte zijn van inhoud AR 
− Standaard reglement vanuit Landelijk 
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− Vrijwilligers om standaard door te nemen en afdeling te informeren 
− Waar nodig wijzigingsvoorstellen te doen 

De voorzitter geeft aan dat het bestuur opzoek is naar vrijwilligers om het landelijke HR door te spitten en 
daar waar nodig een advies over uit te brengen. 
 
Kanttekening vanuit de fractie verwoord door dhr. M. Loor 
De vraag vanuit de fractie om voorstellen voor wijzigingen in het HR/AR lang de fractie te laten gaan. Dit om 
politieke problemen te voorkomen, waar in het verleden wel eens fout is gegaan.  
 
Bij wijzigingen ook het advies om zowel de statuten als het HR erbij te pakken aangezien daarin 
stukken/artikelen staan die preferent zijn ten opzichte van eventuele gewijzigde AR punten. Deze gewijzigde 
artikelen/stukken kunnen namelijk in strijd zijn met bestaande preferente artikels die zijn opgenomen in de 
statuten en (landelijk) HR. Waarbij in dat geval de artikelen in de statuten en HR geldend zijn. Werkgroep gaat 
nu bestaan uit Y. van Hamersveld en M. Loor.  
 

 
7. Activiteiten 

Komende activiteiten - Jeroen Poot 
Masterclass - Laura van Ommen 

 
Mattijs Loor geeft aan dat er nog een activiteit komt over onderwijs tijdens de cito week, 14 april. Dit is nog 
wel onder voorbehoud. 
 

 
8. Rondvraag 

• Mattijs Loor geeft aan dat er graag ook eens in Arnhem zuid een activiteit plaats vind. Ter kennis 
genomen en er zal naar een locatie gekeken worden. 

• Op 21-02-2020 zal er een canvas moment zijn, daarbij de oproep om zich aan te melden. 
 

 
9. Nazit 

Focus 
 

 


