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Notulen 

1.   Opening en mededelingen 

  De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur 

• De spelregels voor de digitale AAV worden weergegeven op het scherm & uitgelegd 

• Mededeling voor het politiek café, Peter van der Voort wordt vervanger van Annelien Bredenoord 

   

2.  a Vaststellen agenda 

  De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 

   

 b Vaststellen notulen 

  De notulen wordt zonder wijzigingen vastgesteld 

   

3.   Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken 

    

4.   Van het bestuur 

 a Update: wisseling bestuur en twee vacatures  

  Voorzitter Gido ten Dolle geeft aan dat er vacatures zijn ontstaan in het bestuur. In de kerstperiode heeft 

Jack van Amerongen kenbaar gemaakt niet meer door te willen gaan als algemeen secretaris in verband 

met persoonlijke omstandigheden. Algemeen bestuurslid Nico Chin treedt nu op als interim-secretaris. Na 

de AAV stelt het bestuur 2 nieuwe vacatures open: algemeen secretaris en algemeen bestuurslid. Voor de  

extra vacature is gekozen om het drukke jaar dat voor de boeg staat goed door te komen.   

De Voorzitter roept leden op zich te kandideren. 

   

 B 

 

 

 

 

Instelling besluit LAC 

Ter besluitvorming ligt het instellingsbesluit voor van de LijstAdviesCommissie (LAC).  

Het voorstel is de LAC te laten bestaan uit het:  Fleur van der Schalk, Gido Ten Dolle en de nog te kiezen 

lijsttrekker.  

 

Vragen/antwoorden:  

V: Hans de Vroome vraagt of de LAC een termijn heeft in tijd. 

A: Gido ten Dolle geeft aan dat de LAC conform de eerder vastgestelde time-table vooral in oktober haar 

werk zal verrichten, nadat de inschrijving voor kandidaat raadsleden gesloten is.  

 

Besluit: De vergadering stemt unaniem in met het instellingsbesluit.  

 

Instelling besluit WAC 

Ter besluitvorming ligt het instellingsbesluit voor van de Wethouders Advies Commissie. Het bestuur 

heeft gekozen om dezelfde leden van de LAC voor te dragen als de leden van de WAC. 

 

Vragen/antwoorden: 

V: Sabine Andeweg geeft in overweging om een lid in de WAC te hebben die ervaring heeft als 

gedeputeerde of als wethouder. De vraag of diversiteit meegenomen gaat worden in het profiel en of het 

profiel nu vastgesteld gaat worden. 

A: Gido ten Dolle geeft aan – nadat er enige uitzoek werk in de vergadering ter plekke plaatsheeft - dat 

het profiel van de wethouder nog vastgesteld moet worden door de AAV (zat niet in het pakket van 
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september 2020) en stelt in die wetenschap de vaststelling op aan later moment te hebben (voor de 

zomer 2021), en daarbij dan ook het instellingsbesluit van de WAC ter besluitvorming voor te leggen. 

 

Opdracht verkiezingsprogrammacommissie (VPC) 

Ter besluitvorming ligt de opdracht voor een verkiezingsprogrammacommissie. De opdracht beschrijft de 

samenstelling van de commissie en de verwachte taken. Gekozen is voor een proces waarin 3 fasen scherp 

onderscheiden worden: 

- Ophalen 

- Selecteren 

- Spraakmakend concept opleveren 

Met ophalen wordt verstaan dat er input wordt vergaard door middel van activiteiten met de leden en 

eventuele deskundigen en inwoners van de stad. In de zomervakantie is er dan tijd om te selecteren en 

schrijven. Eind augustus wordt het concept aan het bestuur opgeleverd door de VPC. Op dat moment 

eindigt de opdracht. Het bestuur zorgt er vervolgens voor dat het concept ter besluitvorming wordt 

voorgelegd aan de leden. Het bestuur stelt voor het team uit vijf leden te laten bestaan: een trekker, twee 

leden en een vertegenwoordiger van het bestuur en een vertegenwoordiger van de fractie 

 

Vragen/antwoorden 

- V: Susan Van Ommeren vraagt welk besluit er nu genomen wordt over de VPC. 

- A: Gido ten Dolle geeft aan dat nu alleen over de opdracht van de VPC besloten wordt.  

- V; Ilco Bräuer geeft aan bezwaar te hebben dat het bestuur mandaat heeft om de VPC leden te 

zoeken en te benoemen zonder dit eerst aan de leden voor te dragen. Dit bezwaar wordt 

ondersteund door een aantal leden. 

- A: Gido ten Dolle stelt voor deze wens te honoreren, en stelt voor de benoeming van de leden 

VPC te laten plaatshebben tijdens een eerstvolgende AAV (half april).  

- V: Hans de Vroome geeft aan zorgen te hebben over de samenwerking tussen fractie en 

commissie. En vraagt zich af of de samenwerking wat nauwer kan doormiddel van het betrekken 

van meer fractieleden tijdens het schrijven van het verkiezingsprogramma. Tot slot geeft hij aan 

dat het meervoud van wethouders in het instellingsbesluit gevormd mag worden naar enkelvoud. 

- V/A: Mattijs de Loor geeft aan dat deze zorgen over betrokkenheid van fractieleden al geborgd is 

in punt acht van het instellingsbesluit 

- V: Yvonne van Hamersveld geeft aan dat het programmacommissie ten alle tijden geamendeerd 

kan worden. En dat het soms goed is om de conceptverkiezingsprogramma basaal te houden en 

aangevuld wordt door middel van amendementen. 

- V; Karlijn Steenvoort vraagt zich af of het niet verstandig is om de lijsttrekker erbij te betrekken 

- V/A: Mattijs de Loor geeft aan dat ook deze zorgen is gewaarborgd in punt vier. 

- A: Gido ten Dolle geeft aan de tekst aan te passen op het punt van de wethouder (zonder s). 

 

Besluit: Gehoord deze beraadslagingen, stellen de leden de opdracht per acclamatie vast.  

 

 

Vaststelling van de jaarrekening en balans 2020 

 

Ter bespreking en vaststelling ligt de jaarrekening voor. De penningmeester geeft aan dat – vanwege 

Corona - het een vrij rustig jaar is geweest wat betreft activiteiten en dat deze terug te vinden is in de 

resultaten. Wat opvalt is dat er meer betreft afdrachten binnen is gekomen dan begroot. Dat leidt tot een 

overschot wat via de slides wordt weergeven. Hierin is te herleiden dat de activa en de passiva is gegroeid.  

Normaliter gaat deze post naar de algemeen reserve. Overwogen wordt dat een deel van het overschot 

naar de landelijke campagne wordt gedoneerd. Dit is expliciet voorgelegd aan de AAV voor toestemming. 

- Bijlage van de kascontrole commissie wordt gedeeld, en de casco leden worden gevraagd te 

bevestigen dat dit hun handtekening is. 
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Vraag/antwoord:  

- V: Laura van Ommen vraagt wat de betalingsregeling inhoudt 

- A: De penningsmeester legt de notariële acte uit en geeft aan dat met een raadslid daarover 

goede afspraken zijn gemaakt 

 

Besluit: de ledenvergadering stelt unaniem de jaarrekening vast en verleent de penningmeester decharge 

oevr het afgelopen boekjaar. 

 

Vragen aan het bestuur 

- Kelly van Vliet licht kort toe hoe de campagne dit jaar tbv TK-verkiezing vorm krijgt. SZE roept alle 

leden op een ommetje te maken in eigen wijk. Er zijn bijna 10000 flyers beschikbaar om deur aan 

deur te verspreiden.  

- V: Yvonne van Hamersveld vraagt zich af of er ook voldoende geflyerd wordt in het centrum van 

Arnhem. 

- A; Kelly geeft aan dat zij in het centrum geflyerd heeft en dat de leden altijd welkom zijn om meer 

flyers op te halen bij de bestuursleden. 

   

5.   Van de fractie 

   

Fractievoorzitter kondigt aan het voorzitter van de fractie per 1 maart over te dragen aan raadslid Mattijs 

Loor. Persoonlijke omstandigheden liggen daaraan ten grondslag. De wisseling van rol heeft de unanieme 

steun van voltallige fractie. Sabine gaat wel door als raadslid. Naast het raadslidmaatschap biedt ze het 

bestuur aan kandidaat leden en politieke talenten binnen de afdeling te begeleiden en te coachen op weg 

naar het politiek werk. Na de vergadering vindt de berichtgeving naar buiten plaats. 

 

De leden nemen met waardering kennis van de mededeling. Voor velen komt het bericht als een 

verassing, maar hebben begrip voor de keuze. De leden vinden het prettig dat Sabine voor de fractie en 

de partij beschikbaar blijft.  

 

De voorzitter dankt namens de leden en het bestuur Sabine voor inzet als fractievoorzitter, en feliciteert 

Mattijs met de nieuwe rol. Alle succes in deze functie.  

 

Van de Wethouder 

Geen vragen aan de wethouder 

 

6.   Rondvraag 

  • Diverse leden spreken hun dank uit richting Sabine en feliciteren Mattijs met de nieuwe rol 

 

 

   

7.   Sluiting 

  De voorzitter sluit de vergadering om 20:24 


