
 Algemene afdelingsvergadering  

Datum en tijd 25 oktober (inclusief vervolg op 8 november) 2021, 20:00 uur 
Locatie Fysiek in Huis van Puck 

Bijlagen Agenda AAV 25 oktober 2021, Notulen AAV 30 augustus 2021, Ingediende motie over 
Toegankelijk en inclusief stemmen, Kandidatuur kandidaat Politiek Secretaris, amendementboek 
verkiezingsprogramma, concept-verkiezingsprogramma voor GR22. 
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Notulen 

1.   Opening en mededelingen 
  De voorzitter opent de vergadering om 20:08 uur. Hans kijkt via Zoom mee. Sabine en Yvonne hebben 

zich afgemeld. 
Vraag: Jorick is er niet, maar heeft wel wat amendementen te verdedigen, wie doet dat nu?  
Antwoord: Hij heeft een toelichting onder elk amendement staan.  
Vraag: Ik heb nog geen stemkaart. De rest al wel? 
Antwoord: Zijn we nog mee bezig, komt er zo aan. 

   
2.  a Vaststellen agenda 
  De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De voorzitter meldt dat Kelly misschien nog niet 

aanwezig is bij haar afscheid bij 4b, dan schuiven we dat naar achter. 
   
 b Vaststellen notulen van 30 augustus 
  De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
   
3.   Ingekomen stukken 

Er is een ingediende motie over Toegankelijk en inclusief stemmen van Ine. De indiener is niet aanwezig 
om hem te verdedigen. De fractie meldt dat ze hier al mee bezig zijn. Het is voor sommigen onduidelijk wat 
de motie aan meerwaarde heeft op wat al gedaan wordt. Verzoek uit de fractie aan leden om voortaan 
eerst aan de fractie te vragen wat ze op dit terrein al doen en aan het bestuur om leden hierop te wijzen. 
De fractie roept op om voor te stemmen,  
We gaan erover stemmen, de stemkaarten worden uitgedeeld. Stemming: motie wordt aangenomen. Met 
de kanttekening dat de fractie vooral door moet gaan met het werk dat ze al doen. 

   
4.   Van het bestuur 

De voorzitter meldt dat het een volle herfst is en dat de lijstadviescommissie bijna klaar is met hun 
gesprekken en hun advieslijst. Deze gaat begin november naar de leden toe. Teun is ondertussen bezig om 
een campagneplan en -team te formeren. 

 a Update over het campagneteam en campagnebegroting 
  Teun stelt zichzelf voor en zegt dat hij een solide kernteam heeft samengesteld. Er zijn 3 hoofdactiviteiten 

en die hebben elk een eigen coördinator. Joris doet de online campagne, Jorick doet het canvassen, Sem 
gaat zich bezighouden met het organiseren van evenementen. In de eerste fase wil het team een eigen 
identiteit aan de campagne geven, pas later gaan we canvassen. Teun doet momenteel een belrondje met 
de leden. 
Vraag: Hoe is het contact met andere afdelingen of Gelderland? 
Antwoord: Op de Jan Terlouw activiteit heb ik genetwerkt met anderen en sindsdien zit ik in een 
groepsapp met andere Gelderse campagnecoördinatoren.   
Vraag: Waar kunnen we doneren? 
Antwoord: We hebben afgesproken dat onderaan elke mail die je van ons krijgt voortaan een doneer-knop 
krijgt. 

 b Afscheid Politiek Secretaris Kelly van Vliet 
  Gido spreekt zijn waardering uit voor vertrekkend politiek secretaris Kelly. Ze is zelf niet aanwezig, dus 

officiële bedankje komt later nog. 
 c Presentatie kandidaat Politiek Secretaris en toelichting e-voting 
  Mariska van Schaik stelt zich voor. Ze woont sinds kort in Arnhem en wil graag meer betrokken raken bij 

haar nieuwe omgeving en de lokale politiek. Ze hoopt een spilfunctie tussen bestuur en fractie te vormen. 
Vraag: De fractie vergadert doorgaans woensdagmiddag, hoe zie je dat voor je? 
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Antwoord: Ik kan vanwege werk niet elke keer aanschuiven, maar zal dat binnenkort wel doen. Daarna 
zullen we even moeten bekijken wanneer het logisch is dat ik aanschuif. 
Gido: We zullen net als bij eerdere bestuursverkiezingen het stemmen via e-voting doen, de stembus gaat 
eind van de week open. 

 d Vragen aan het bestuur  
  Zijn er niet. 
   
5.   Van de fractie 
 a Huidige stand van zaken lokaal politiek 

Mattijs ligt toe dat de fractie aan de slag is met de begroting. Wat gaat de fractie nog doen de laatste 
maanden? Het concept-verkiezingsprogramma wordt hierbij in het achterhoofd gehouden. Recente 
successen waren meer gas geven in de Raad voor meer woningen en Susans motie over het tegengaan van 
stigmatisering van sekswerkers. De functie van fractiemedewerker komt vrij. En doneer vooral! 

 b Vragen aan de fractie 
Zijn er niet. 

   
6.   Verkiezingsprogramma GR2022 
 a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandeling en stemming over de amendementen 
Gido legt uit dat alle amendementen van stemadvies door bestuur/VPC zijn voorzien en dat er een 
onderscheid is gemaakt tussen inhoudelijke amendementen en technische of redactionele aanpassingen.  
 
Amendement 1 ‘Stimuleer versnelling’ wordt in de pauze herzien. 
Amendement 2 ‘Geen torenflats in Arnhem/De hoogte in’ krijgt een extra amendement en wordt pas later 
over gestemd. 
Amendement 3 ‘Overal kijken naar verdichtingen’ wordt aangenomen. 
Amendement 4 ‘Relativeren absolute uitspraak 1’ wordt verworpen. 
Amendement 5 ‘Omgevingswet en participatie’ wordt verworpen. 
Amendement 6 ‘Bouw voor starters en senioren’ wordt in de pauze herzien. 
Amendement 7 ‘Wooncoöperatie als nieuwe woonvorm’ wordt aangenomen. 
Amendement 8 ‘Doorstroom van alle soorten bewoners en woningen bevorderen’ wordt aangenomen. 
Amendement 9 ‘Doorstroom in prestatieafspraken’ wordt in de pauze herzien. 
Amendement 10 ‘Leefomgeving’ wordt in de pauze herzien. 
Amendement 11 ‘Jong geleerd is oud gedaan’ wordt aangenomen. 
Amendement 12 ‘Relativeren absolute uitspraak 2’ wordt verworpen. 
Amendement 13 ‘Snorfiets blijft op het fietspad’ wordt verworpen. 
Amendement 14 ‘Elektrische watertaxi’ wordt aangenomen. 
Amendement 15 ‘Station Presikhaaf op dezelfde plek laten’ wordt aangenomen. 
Amendement 16 ‘Hardrijders’ wordt verworpen. 
Amendement 17 ‘Investeer in infrastructuur én natuur’ wordt aangenomen. 
Amendement 18 ‘Privacy’ wordt aangenomen. 
Amendement 19 ‘Sociaal inclusief windpark’ wordt verworpen. 
Amendement 20 ‘Energielabel G’ wordt verworpen. 
Amendement 21 ‘Slimme laadpaalinfrastructuur’ wordt verworpen. 
Amendement 22 ‘Arnhem kern-energiek niet kernenergie’ wordt verworpen. 
Amendement 23 ‘Bijmengen groen gas en waterstof’ wordt verworpen. 
Amendement 24 ‘Na-scheiden afval?’ wordt verworpen. 
Amendement 25 ‘Gemeente in regie voor integrale jeugdondersteuning’ wordt aangenomen. 
Amendement 26 ‘Ambitie op luchtkwaliteit’ wordt aangenomen. 
Amendement 27 ‘Speel- en sportfaciliteiten in parken’ wordt aangenomen. 
Amendement 28 ‘Minder fastfood meer Gezonde voeding’ wordt aangenomen met het voorstel deze tekst 
te verplaatsten naar de paragraaf ‘Een gezonde generatie’. 
Amendement 29 ‘Georganiseerde vuurwerkshow’ wordt in de pauze herzien.  
Amendement 30 ‘Vertrouwen in zorgprofessionals’ wordt aangenomen. 
Amendement 31 ‘Volgorde doet ertoe’ wordt aangenomen. 
Amendement 32 ‘Ondersteuning cursus Nederlands voor anderstaligen’ wordt in de pauze herzien. 
Amendement 33 ‘Arbeidsmarktcijfers zijn al te raadplegen’ wordt aangenomen. 
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Amendement 34 ‘Geweld’ wordt verworpen. 
Amendement 35 ‘Ook de scholen laten voorlichten’ wordt aangenomen. 
Amendement 36 ‘Inspraak van Arnhemmers’ wordt verworpen. 
 
Een aantal amendementen zouden in de pauze worden herzien, maar de avond is al bijna voorbij en we moeten 
bijna de zaal uit. Daarom stelt het bestuur voor om de vergadering te schorsen en een ad hoc AAV als 
(vervolg)AAV uit te roepen voor over 2 weken, op 8 november. De AAV stemt hier mee in. Mensen mogen in de 
tussenliggende periode eventueel commentaar verwerken tot uiterlijk vrijdag en een veranderd amendement op 
8/11 verdedigen.  
De voorzitters schorst de vergadering om 22:57. 
 
Vervolg op 8 november: de voorzitter opent de vergadering om 20:11. 
Mariska van Schaik is unaniem verkozen tot de nieuwe politiek secretaris. Het bestuur geeft presentjes aan 
de leden van de Verkiezingsprogrammacommissie (VPC) voor hun harde werk. Daarna gaan we verder met 
het bespreken van de amendementen. 
 
Amendement 1 (herzien) ‘Stimuleer versnelling’ wordt aangenomen. 
Amendement 2B ‘De hoogte in’ wordt ingetrokken, amendement 2A ‘Geen torenflats in Arnhem’ wordt 
verworpen, amendement 2C ‘Goed plan voor hoger bouwen’ wordt aangenomen. 
Amendement 6 (herzien) ‘Bouw voor starters en senioren’ wordt verworpen. 
Amendement 9 (herzien) ‘Doorstroom in prestatieafspraken’ wordt aangenomen. 
Amendement 10 (herzien) ‘Leefomgeving’ wordt aangenomen. 
Amendement 29 (herzien) ‘Georganiseerde vuurwerkshow’ wordt aangenomen. 
Amendement 32 (herzien) ‘Ondersteuning cursus Nederlands voor anderstaligen’ wordt aangenomen. 
Amendement 37 ‘Afbeelding over drugsbeleid’ wordt aangenomen. 
Amendement 38 (herzien) ‘Sekswerk is werk’ wordt aangenomen. 
Amendement 39 ‘Regelluwe zones’ wordt aangenomen. 
Amendement 40 ‘De gemeente is geen stagecoach’ wordt aangenomen met een tekstwijziging. 
Amendement 41 ‘Regio Achterhoek en de Stedendriehoek (Cleantech Regio)’ wordt aangenomen. 
Amendement 42 (herzien) ‘Stadslandbouw’ wordt aangenomen. 
Amendement 43 ‘Verbinding Hoge Veluwe’ wordt aangenomen met een tekstwijziging. 
Amendement 44 ‘WO2-herdenking’ wordt aangenomen. 
Amendement 45 (herzien) ‘Cultuuraanbod’ wordt aangenomen. 
Amendement 46 ‘Culturele instellingen bezoeken’ wordt aangenomen. 
Amendement 47 (herzien) ‘Financiële ondersteuning voor burgerinitiatieven’ wordt aangenomen. 
Amendement 48 (herzien) ‘Acceptatie begint op school’ wordt aangenomen. 
Amendement 49 ‘Geen discriminatie in de sport’ wordt aangenomen. 
Amendement 50 ‘Monitoren bezoekersstromen’ wordt aangenomen. 
Amendement 51 ‘Meertalige gemeentewebsite’ wordt aangenomen met een tekstwijziging. 
 
Hierna behandelen we de technische en redactionele wijzigingen. RAVP 8A en 28A worden ingetrokken 
en 8B en 28B worden ingestemd. RAVP35 wordt ingetrokken. 36 werd ontraden, wordt besproken op de 
AAV en alsnog ingestemd. Alle overige RAVPs van 01 t/m 34 worden in één keer overgenomen. 
 
Hans stelt voor om de 5 richtingwijzers van D66 aan het eind nog toe te voegen, dit was ook toegezegd bij 
een eerdere avond (27-09). Dit neemt het bestuur over en wordt doorgegeven aan de redacteur. 
Daarna wordt over het hele verkiezingsprogramma gestemd inclusief de hierboven genoemde wijzigingen. 
Stemming: het programma wordt unaniem ingestemd. De redacteur zal nu alle wijzigingen verwerken. 
Verder worden nog een samenvatting (op B1-niveau) en een voorwoord van de lijsttrekker toegevoegd. 

   
7.   Rondvraag 
  Er worden geen vragen gesteld tijdens de rondvraag. Nico raadt de aankomende debattrainingen aan. 
   
8.   Sluiting 
  De voorzitter sluit daarna de vergadering om 21:52 (op 8 november). 

 


