
 Algemene afdelingsvergadering  

Datum en tijd 30 augustus 2021 19:30 uur 
Locatie Fysiek in Geniet in de Weerd + hybride via Zoom 

Bijlagen Agenda AAV 30 augustus 2021, Notulen AAV 31 mei 2021, Instellingsbesluit 
Wethoudersadviescommissie (WAC) en Profiel-wethouders-GR2022 
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Notulen 

1.   Opening en mededelingen 
  De voorzitter opent de vergadering om 19:40 uur. Er waren even wat technische opstartproblemen bij de 

start van de AAV. We hebben een hybride AAV, 4 leden luisteren digitaal mee. Zij geven aan dat de zaal 
lastig te verstaan is en dat de spreker op het podium dicht bij de laptop moet zitten. 

   
2.  a Vaststellen agenda 
  Afdelingsvoorzitter Gido meldt dat na de AAV een korte pauze volgt en daarna een moment volgt om 

meer te leren over het werk als raadslid en hoe je je kandidaat kan stellen. 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

   
 b Vaststellen notulen van 31 mei 
  De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
   
3.   Ingekomen stukken 

Zijn er niet. 
   
4.   Van het bestuur 
 a Update over het campagneteam 
  Kelly, bestuurslid politiek, meldt dat er een campagnecoördinator is gevonden. Begin september zit het 

team voor het eerst bij elkaar. Ook zal er een bijeenkomst komen met iedereen die als ‘vrijwilliger’ in 
MijnD66 staat. Heb je verder nog ideeën of suggesties, contacteer haar dan vooral. 
Vraag: Wie is de campagnecoördinator? 
Antwoord: Teun Donk. Ik kan thuis niet zien of hij in de zaal zit of niet, maar het is Teun. 
 

 b Update van de penningmeester 
  Penningmeester Michiel vertelt dat door het wegvallen van de wethouder wij als afdeling minder afdracht 

krijgen. We zullen ruim 4000 euro minder ontvangen en het bestuur heeft besloten dit te compenseren 
met de ‘goeie tijden slechte tijden-pot’. Dit doen we waar nodig, we zullen niet het volledige bedrag uit de 
reserve halen. 
Vraag: Iemand vraagt iets over veilingen of fundraising. 
Antwoord: Die mogelijkheid blijft altijd bestaan, maar dat gaan we niet gebruiken om alle afdracht te 
compenseren. 
Vraag: Gaat dit ten koste van de verkiezingen? 
Antwoord: Nee, we hebben daarvoor een bedrag gereserveerd in een aparte begrotingspost. 
Vraag: Hoe groot is die procentuele verhouding van die afdracht? Geen idee hoe groot het van de totale 
begroting is. 
Antwoord: Het gaat om bijna een derde van afdrachten, niet van de totale begroting. 

 c Planning najaar 2021 
  Gido haalt opnieuw het blokkenschema erbij met belangrijke data in de aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart. Vanaf vandaag kun je je kandidaat stellen voor GR22. Op 25 oktober 
is onze volgende AAV en vanaf 11 november kan men stemmen op de door de LAC voorgestelde 
lijstvolgorde. 
Vraag: Ik zie staan: ‘bespreken verkiezingsprogramma’. Bedoelen we daarmee vaststellen? 
Antwoord: Helemaal eens, dat bedoelen we hiermee. 
Vraag: Er wordt een vraag gesteld over de volgorde van dingen, kandideren en het programma vaststellen. 
Antwoord: De route is al langer geleden vastgesteld zoals afgebeeld. 

 d Nieuwe vacature politiek secretaris 
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  Kelly vertelt via Zoom dat zij zal opstappen omdat ze verhuisd is naar Putten en dan is Arnhem erg ver 
weg. Ze zal haar werkzaamheden afmaken in Arnhem. Ze doet een oproep voor mensen om zich te 
kandideren. 
Gido: de vacature komt op de site. Voor vragen: app/mail/bel Kelly. 
Vraag: Een dubbele functie, van kandidaat-raadslid en bestuurslid, mag niet toch? 
Antwoord: Kandidaat mag wel, maar niet verkozen worden. 

 e Vragen aan het bestuur  
  Zijn er niet. 
   
5.   Voortgang Verkiezingsprogrammacommissie (VPC) 
 a Wimer vertelt over de voortgang en het verloop van de VPC: We hebben nu een concept liggen voor de 

leden, met dank aan alle input van leden en externen. Vanwege het digitale aspect waren discussies soms 
anders, maar niet minder inhoudelijk. Het verkiezingsprogramma is vergeleken met de vorige keer minder 
algemene tekst en meer concrete maatregelen. Het is niet per se korter. Volgens mij wel gelukt om die stip 
op de horizon te zetten, maar dat is aan de leden. 
Vraag: Begrijp ik het goed dat er niet nog een sessie komt waar we iets over het programma kunnen 
zeggen, alleen amenderen en daarna in oktober over stemmen? Volgens mij ging het de vorige keer anders.  
Antwoord: Dit is nu niet gepland of gebeurd. Er zijn inputsessies geweest en later kun je het amenderen. 
We hebben eerst breed input uitgevraagd en daarna als een trechter richting concrete oplossingen 
gezocht. Daar was niet nog een check voor de leden bij, heeft de VPC uiteraard wel zelf gedaan. 
Vraag: Hoe gaan we het nieuwe leiderschap en de landelijke dynamiek terugzien in dit stuk? 
Antwoord: Dat is lastig. We hebben wel geprobeerd de landelijke thema’s zoals kansen voor iedereen 
hierin als een duidelijke leidraad terug te laten komen. 
Hierna volgt een discussie van de leden over ideologie en leiderschap. 
Mattijs: we hebben vorig jaar september het proces vastgesteld, gestoeld op de ervaring van het proces 
van vier jaar terug. Gido: we hebben in april een duidelijke opdracht meegegeven aan de VPC. Het bestuur 
en de fractie doen nog een check op het conceptprogramma en daarna gaat het naar de leden. Bij elkaar 
komen om over het programma te spreken vóór we amendementen gaan schrijven kan, maar we moeten 
niet meerdere concepten willen schrijven. 
Vraag: Als ik het goed begrijp wil het bestuur de leden wel in de gelegenheid stellen om vragen te stellen 
over de inhoud, zoals ‘wat wordt er bedoeld met deze paragraaf?’ Een open discussie, geen tekstuele 
discussie.  
Vervolgvraag van ander lid: Ik had nog wel willen horen wat er precies uit die inputsessies en de 
gesprekken met raadsleden en anderen is gekomen en wat er mee gedaan is.  
Antwoord: Het is moeilijk traceerbaar hoe iets terugkomt uit gevoerde discussies, maar we kunnen zeker 
terugkoppelen wat we uit de sessies hebben opgehaald. 
Vraag: Dit programma wordt het belangrijkste document voor de campagne en zal een drie- of viertal 
thema’s bevatten waarmee we de campagne in gaan. Hoe worden die vastgesteld? 
Antwoord: Procedureel is dit niemandsland. Het programma is leidend en ik vermoed dat de VPC enkele 
structuur en hoofd- en bijzaken zal aanbrengen. En anders zal dat wel gebeuren als bestuur en fractie er 
nog een slag op geven. De vorige keer legde het campagnekernteam de focus op enkele thema’s, nadat de 
AAV het verkiezingsprogramma had vastgesteld waarin een paar duidelijke hoofdthema’s zichtbaar waren. 
Het hangt dus enorm van het programma af, dat is leidend. 
Vraag: Maar welke thema’s worden dat, ik denk dat de leden daarin gehoord moeten worden. 
Antwoord: Als het goed is blijken de campagnethema’s evident uit het programma. 
Vraag: Is het een idee dat bestuur en VPC een resolutie o.i.d. opstellen waarin duidelijk wordt aangegeven 
welke thema’s extra belangrijk zijn? 
Antwoord: Ook het campagneteam en in samenspraak met landelijk moet kijken welke onderwerpen 
leven. Dat kan een resolutie zijn, maar het verkiezingsprogramma is sowieso leidend, daar zijn we het over 
eens. Het staat de leden sowieso vrij om mee te doen in het campagneteam. 
Gido: Ik proef uit dit gesprek dat er behoefte is aan een extra avond waarin de VPC nog toelichting over 
gemaakte keuzes kan geven en om een rondje te maken onder de leden, vóór we vervolgens over het 
programma gaan stemmen op de AAV. Het bestuur zal hiervoor een voorstel doen. 
Vraag aan de lijsttrekker: Wat als de leden allemaal ideeën voorstellen die jou als lijsttrekker niets lijken? 
Antwoord: Dan ga ik de inhoudelijke discussie met de afdeling aan en vervolgens beslissen de leden over 
ons standpunt. 
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Vraag aan de lijsttrekker: Wat als er ideeën in het programma komen waar bestuur, lijsttrekker of een 
raadslid het niet mee eens is? 
Antwoord: Er staan altijd wel dingen in waar je het niet helemaal 100% mee eens bent, maar we achten 
onze leden erg wijs dat zij een heel goed programma vaststellen, dus dit is allemaal hypothetisch.  
De voorzitter rondt de discussie af en licht toe wat het proces richting 25 oktober is. 

   
6.   Van de fractie 
 a Huidige stand van zaken lokaal politiek 

Fractievoorzitter Mattijs vertelt dat de meeste fractieleden nog op vakantie zijn. Omdat het reces is, is er 
weinig gebeurd afgelopen periode. D66 wil weten van het college of de ouderbijdrage helpt in het 
tegengaan van kansenongelijkheid. Ook is de fractie bezig met een woonplan om te kijken of met de 
huidige middelen meer gedaan kan worden om meer te bouwen. Hier is vooral Joris erg druk mee. 
Vraag: Waar wordt op gedoeld met die ouderbijdrage? 
Antwoord: Het gaat er vooral om dat de wet gewijzigd is en een vrijwillige ouderbijdrage nu echt vrijwillig 
is geworden. Dat heeft consequenties, zeker voor zwakkere scholen, en we willen hoe scholen hiermee 
omgaan. Arnhem compenseert deze scholen vooralsnog niet, andere gemeenten doen dat wel. Wij willen 
weten of het college dit overweegt en zo nee, waarom niet. 

 b Vragen aan de fractie 
Vraag: Hoe zijn de verhoudingen nu sinds de val van het college, met name met onze voormalige 
coalitiegenoten? 
Antwoord: Het viel me op dat de samenwerking niet is verslechterd, misschien zelfs wel iets verbeterd. 
We hebben regelmatig nog wat binnengehaald. Samenwerkingen zijn goed, sfeer is goed. Gido voegt toe 
dat hij een rondje langs andere partijbesturen maakt en daar proeft hij hetzelfde. 
Vraag: Hoe zit het met het Stadstheater wat bij onze wethouder lag en nu bij wethouder Bouwkamp ligt? 
Antwoord: Daar verwacht ik voor maart nog iets van te horen, het ligt ambtelijk gezien niet stil. 

   
7.   Instellen Wethoudersadviescommissie (WAC) 
  Gido: in de commissie nemen drie mensen deel, naast lijsttrekker en afdelingsvoorzitter nog één persoon, 

dat wordt Marian Louppen als voorzitter van de WAC. 
Er worden geen vragen gesteld. 

8.   (WAC)  Instemmen Wethoudersprofiel GR2022 
  Opmerking: Ik lees dat de bestuurder minder ‘politiek gekleurd’ is dan de volksvertegenwoordiger, maar 

‘desondanks ben je in staat’ etc. etc. Ik vind dit moeilijk te rijmen, alsof de bestuurder het moet doet zoals 
de fractie het wil. Ik ben het met de zinsnede niet eens. 
Vraag: Moet de wethouder dan helemaal onafhankelijk van partij en fractie zijn? 
Antwoord: Nee, dat ook weer niet. 
Vraag: Wat is precies het probleem? Aan de ene kant moet je als wethouder onafhankelijk zijn en aan de 
andere kant ook het verkiezingsprogramma in je hoofd houden. 
Antwoord: Dualisme bleek in het verleden soms lastig in Arnhem. Dus moet de wethouder(s) relatief 
onafhankelijk als bestuurder zijn of haar werk kunnen doen. 
Reactie: Zeker, maar je handelt altijd vanuit je verkiezingsprogramma. 
Opmerking: Het gaat om het woord ‘desondanks’ op regel 70. Dat klinkt vreselijk.  
Voorstel van een lid: laten we dan ‘je bent in staat om…’ zeggen en pas dan ook gelijk ‘uw’ in ‘je’ aan. 
 
In stemming wordt gebracht het instellen van de Wethoudersadviescommissie en het instemmen van het 
Wethoudersprofiel (met bovengenoemde twee wijzigingen). Beide voorstellen worden met 25 stemmen 
voor ingestemd en slechts 2 onthoudingen. 

   
9.   Rondvraag 
  Er worden geen vragen gesteld tijdens de rondvraag. 

Marjolijn benadrukt dat de borrel aanstaande vrijdag bij Momento plaatsvindt. 
   
10.   Sluiting 
  De voorzitter sluit daarna de vergadering om 20:56. 

 


