
 Algemene afdelingsvergadering  

Datum en tijd 15 oktober 2020 19:30 uur (inloggen vanaf 19:15) 
Locatie Digitaal via Zoom  [aanmelden] 
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Notulen 

1.   Opening en mededelingen 
  De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur 

• Afmeldingen van  F. Loor, M. Loor en M. Venhoek 
• De spelregels voor de digitale AAV worden weergegeven op het scherm 

   
2.  a. Vaststellen agenda 
  De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 
   
 b. Vaststellen notulen 
  De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld 
   
3.   Ingekomen stukken 
  i. Email van dhr. E. Kemers d.d. 27 september 2020 
   Dit verzoek wordt neergelegd bij het nieuwe bestuur.  
  ii. Moties en amendementen 
   Deze worden behandeld bij agendapunt 6. 
  iii. Toelichting mw. M. Louppen 
   Ter kennisname aangenomen. 
    
4.  a. Update interim-opdracht 
  Marian geeft een terugkoppeling over de interim-opdracht, deze is op 1 punt na volbracht. Jack geeft een 

terugkoppeling over de masterclass. Alles is klaar, data zijn besproken, de mail naar de leden gaat er vrijdag 
uit. De masterclass wordt digitaal voortgezet in november. 

   
 b. Vragen aan het interim-bestuur 
  Er zijn geen vragen aan het interim-bestuur. 
   
 c. Voorstellen kandidaat-bestuursleden 
  De kandidaten stellen zich voor en beantwoorden vragen van de leden. De voorzitter deelt mede dat leden 

op vrijdag 16 oktober een mail ontvangen om hun stem uit te brengen via e-voting. Er kan tot en met 23 
oktober gestemd worden. 

   
5.  a. Update van de wethouder 
  De MJPB staat voor de deur en dit is altijd een spannende periode. Gister hebben de vragenrondes 

plaatsgevonden, waarbij alle wethouders aan de beurt zijn geweest. Uiteraard is er ook aandacht voor de 
herstelagenda in het kader van Covid-19. Er zijn ongeveer 250 schriftelijke vragen ingediend, welke gister 
zijn behandeld. Na de herfstvakantie staat de meningsvormende vergadering gepland. Hier komen ook de 
algemene meningen van de politieke partijen aan bod. Daarna kan het college zich opmaken voor de moties 
en amendementen die ingediend gaan worden. In november zal de begroting aangebonden worden. 

   
 b. Vragen aan de wethouder 
  V: Is het bij het college bekend dat er bij de provincie structureel peilingen plaatsvinden onder bedrijven en 

wordt er gebruik gemaakt van die uitkomsten m.b.t. het inzetten van het herstelpakket? 
A: Hans heeft van portefeuillehouder Van Dellen het een en ander vernomen. Een 2e (Covid-19) golf zal voor 
veel sectoren vervelend of zelfs dramatisch zijn. Van Dellen is voortdurend in overleg met ondernemers.  
R: Christian biedt aan om bij volgende AAV’s een toelichting op de resultaten voor Arnhem te geven of 
regelen. Als mensen nieuwsgierig zijn kan van dit aanbod gebruik gemaakt worden. Dit staat open voor het 
nieuwe bestuur 

   
 

https://arnhem.d66.nl/agenda/algemene-afdelingsvergadering-2/
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  De vergadering wordt geschorst tot 20:50 voor een koffie/theepauze 
 

6.   Amendementen 
  Zie het proces-verbaal van de stemming voor de aangenomen en verworpen amendementen. 
   
7.   Rondvraag 
  • Hans maakt van de rondvraag gebruik om het interim-bestuur te bedanken voor hun inzet. 

• Sabine sluit zich aan bij Hans en dankt iedereen voor het verloop van de vergadering. 
• Susan sluit zich hierbij aan en stelt voor om met spreektijden te gaan werken. 
• Jack verzoekt om eventuele tips te mailen naar secretaris@d66arnhem.nl  
• Jack nodigt de leden uit om na afloop van de vergadering te blijven voor een digitale nazit. 

   
8.   Sluiting 
  De voorzitter sluit de vergadering om 22:56 
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Algemeen 

Aantal stemgerechtigde leden : 28  
 
Amendementen concept-verkiezingsprogramma 

Geselecteerde Stemresultaatprofiel : Standaard 
Verworpen bij minder dan % stemmen VOOR : 50% 
Aangenomen bij meer dan % stemmen VOOR : 50% 

 
 

Doc. nr. Titel Advies Besluit Totaal aantal 
stemmen 

Aantal Voor Aantal Tegen Opkomst 
% 

A.20.001 Samenwerking onderwijs en jeugdzorg Geen Aangenomen 28 23 5 100% 

A.20.002 Alleen bevoegd burgerschap geven Geen Aangenomen 27 24 3 96% 

A.20.003 Meer kansengelijkheid op de koopwoningmarkt Geen Aangenomen 25 14 11 89% 

A.20.004 Open warmtenetten Geen Aangenomen 26 23 3 93% 

A.20.005 Goed verbonden steden: Arnhem en Nijmegen Geen Aangenomen 28 28 0 100% 

A.20.006 Meervoudig ruimtegebruik bij bedrijfsclusters Geen Aangenomen 25 21 4 89% 

A.20.007 Bestuursrecht geen alternatief voor strafrecht Geen Aangenomen 25 19 6 89% 

A.20.008 Keti Koti nationale feestdag Geen Aangenomen 27 21 6 96% 

A.20.009 Betere kwaliteitscontrole van taalonderwijs (bij inburgering) Geen Aangenomen 26 25 1 93% 

A.20.010 Rookverbod rondom alle openbare gebouwen Geen Aangenomen 28 21 7 100% 

A.20.011 Meer maatschappelijke acceptatie voor mensen met hiv Geen Aangenomen 26 26 0 93% 

A.20.012 Bekostiging zorg via populatie kenmerken (a) Geen Verworpen 23 4 19 88% 

A.20.013 Bekostiging zorg via populatie kenmerken (b) Geen Verworpen 24 3 21 92% 

A.20.014 De patiënt op één (a) Geen Aangenomen 27 16 11 96% 
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A.20.015 De patiënt op één (b) Geen Aangenomen 27 15 12 96% 

A.20.016 Rol zorgverzekeraars Geen Verworpen 25 9 16 96% 

A.20.017 Zorgpremies heffen via inkomstenbelasting Geen Verworpen 23 5 18 88% 

A.20.018 Redelijke bijdrage voor ziekenhuiszorg Geen Aangenomen 26 24 2 92% 

A.20.019 Meer kinderen voldoen aan de beweegnorm Geen Aangenomen 26 23 3 100% 

 

Opmerkingen 
• De secretaris van de afdeling kon om technische redenen niet meestemmen, bij controle is gebleken dat zijn stem geen doorslaggevende 

verandering teweeg gebracht zou hebben.  
• Tijdens de stemming zijn er leden geweest die de Zoom-meeting verlaten hebben waardoor het aantal stemgerechtigde leden lager was dan 

aangegeven op dit formulier. Het opkomstpercentage is gebaseerd op het aantal aanwezige leden per stemronde. 
 

 
Aldus vastgesteld te Arnhem op donderdag 15 oktober 2020, 
 
 
 
 
 

  Jack van Amerongen 
Algemeen secretaris a.i. 

 
 
 

 


