Beste leden en geïnteresseerden,
Het afdelingsbestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van
GroenLinks Den Bosch.
Datum:
Plaats:
Tijd:

Donderdag 25 oktober 2018
Kruithuis (Citadellaan 7 Den Bosch)
20:00 tot uiterlijk 22:00 uur (thee en koffie staan klaar vanaf 19:45)

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Voorstelrondje
3. Notulen vorige ALV (7 mei 2018 & 25 mei 2018)
4. Begroting 2019
5. Verkiezing en aftreden van bestuursleden
-

André Bannink (bestuurslid) stelt zich verkiesbaar als voorzitter

Meer informatie over André:
https://s-hertogenbosch.groenlinks.nl/mensen/andr%C3%A9-bannink
-

Marijn Moerbeek stelt zich verkiesbaar

Meer informatie over Marijn:
https://s-hertogenbosch.groenlinks.nl/mensen/marijn-moerbeek
-

Abe Renema (voorzitter) treedt af en is niet herkiesbaar
Jan Dirx (penningmeester) treedt af en is niet herkiesbaar

6. Informatie van de fractie:
-

De eerste maanden van onze wethouder en onze nieuwe fractie.

7. Quiz
8. Rondvraag en sluiting
Er is gelegenheid om na afloop van de vergadering de tentoonstelling van de kunstenaars van
STOK te bezichtigen.

Verslag ALV GroenLinks Den Bosch, 7 mei 2018
Locatie: Koudijs Café
Aanwezig:
Leonie van Amelsfort, André Bannink, Arie Bijl, Jan Dirx, Yeliz Dogan, Peter van
Doremalen, Hariet van den Eerenbeemt, Bart Eigeman, Gemmy Gladdines,
Philippe Gruijthuijzen, Lonneke van Grunderbeek, Tony van Hal (na 21:00), Saïd
Ibnoujaja, Merlijn Jakobs, Ufuk Kâhya, René Keet, Aldo Kivits, Patrick Leenders,
Martijn Leensen, Marijn Moerbeek, Abe Renema, Erik de Rooij, Antoon van
Rosmalen-van den Eerenbeemt, Esther de Ruiter, Marina Simons, Martijn
Tervelde, Michiel van der Velden, Robert van Venrooy, Daan Vos, Sinyuan Zhu,
Tijn van der Zwan
Afwezig met kennisgeving:
Noortje van den Eerenbeemt, Eric Leltz, Toon de Laaf, René Vonk, Martha Wisse,
Wim Sloot, Toon van der Ven, Betsy Wisselink
1. Opening en vaststellen agenda.
Abe Renema opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Mededelingen vanuit het bestuur:
Er kunnen weer personen en/of projecten genomineerd worden voor het
Groene lintje. Sluitingsdatum 10 juni, aanmelden via e-mail adres
groenlintje@groenlinksdenbosch.nl
5 april was er een feestje voor de campagnevrijwilligers i.v.m. de goede
verkiezingsuitslag. Het bestuur wil graag nogmaals uitspreken dat we als
GroenLinks Den Bosch erg blij zijn met hoe de campagne verlopen is en
met de grote inzet van al deze mensen.
Mogelijk zal er op korte termijn opnieuw een ALV bijeen geroepen
worden i.v.m. de collegeonderhandelingen.
2. Voorstelrondje
3. Notulen vorige ALV (10 oktober 2017)
Geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen. De notulen worden vastgesteld,
met dank aan Jan Dirx.
4. Aftreden en verkiezing van bestuursleden
De voorzitter heeft voor de vergadering al enkele mensen bereidt gevonden toe
te treden tot de stemcommissie. Hariet van den Eerenbeemt, Arie Bijl en Daan
Vos vormen de stemcommissie.

Twee leden van het huidige bestuur treden af maar zijn herkiesbaar, namelijk Jan
Dirx (penningmeester) en Abe Renema (voorzitter). Met de kanttekening dat zij
alsnog zullen aftreden zodra er iemand beschikbaar is als opvolger. Beiden
treden uiterlijk op de najaars ALV 2018 af. Jan zal wel op de achtergrond blijven
meedraaien tot de jaarrekening van 2019 is opgesteld.
Twee nieuwe leden stellen zich verkiesbaar:
Aldo Kivits
Andre Bannink
Aldo Kivits neemt daarnaast het voorzitterschap van de permanente
campagnecommissie over van Antoon van Rosmalen.
Beiden hebben al enkele vergaderingen meegedraaid. Zij stellen zich kort aan de
leden voor.
Na de stemming deelt de stemcommissie de volgende uitslag uit. Er zijn 28
stemgerechtigde leden aanwezig. De uitslag is dat alle bestuursleden gekozen
zijn met respectievelijk de volgende aantallen stemmen: Abe 26; Jan 28; Aldo
28; André 27.
Aangezien er in het bestuur vacatures zullen blijven is het bestuur blij dat Marijn
Moerbeek bereidt is om mee te gaan draaien als aspirant-bestuurslid. De hoop
wordt uitgesproken dat er zich ook binnenkort weer een vrouw zich beschikbaar
zal stellen als kandidaat bestuurslid.
5. Functioneringscommissie
Allereerst is de vraag van het bestuur of de leden kunnen instemmen met de
voorgestelde wijziging in de samenstelling van de functioneringscommissie. Er
zal vanaf heden geen bestuurslid meer plaatsnemen in de
functioneringscommissie.
De leden vragen om iets meer uitleg over de taken van de
functioneringscommissie. Abe Renema licht toe dat de functioneringscommissie:
- 1 x per jaar een begeleidend gesprek houdt met wethouders en
fractieleden omtrent hun welbevinden en functioneren, persoonlijk en
binnen het team.
- mochten uit deze gesprekken problemen naar voren komen kan de
functioneringscommissie na overleg met de betreffende persoon het
initiatief nemen om iemand in te schakelen om daarbij te ondersteunen.
Peter van Doremalen vraagt zich af of de aanwezigheid van een bestuurslid in de
commissie niet toch handig zou kunnen zijn gezien het feit dat de vertrouwelijke
informatie bij problemen uiteindelijk toch ook met het bestuur gedeeld zal
moeten worden. Waarbij hij wel begrijpt dat dit dan niet het bestuurslid kan zijn
dat deel uitmaakt van de kandidatencommissie en liever ook niet de voorzitter.

Merlijn Jakobs spreekt enige bezorgdheid uit. Hij denkt dat doordat de
commissie gebonden is aan vertrouwelijkheid dit ingrijpen lastig kan maken. Het
bestuur benadrukt dat er pas wordt opgetreden als de persoon die het betreft
het daar zelf mee eens is. Daarnaast heeft de functioneringscommissie niet de
functie van vertrouwenspersoon. Deze is wel beschikbaar via het landelijk
bureau.
Naast Abe Renema die nu aftreedt is Betsy Wisselink nu lid van de
functioneringscommissie en zij zet deze taak voor. Op de vacature heeft Marina
Simons geregeerd en het bestuur acht haar gekwalificeerd hiervoor en
ondersteunt haar kandidatuur. Marina stelt zich kort voor. Haar werk en
opleiding sluiten goed aan bij deze functie en zij is gewend met
vertrouwelijkheid te werken. Marine krijgt na afloop een dermate enthousiast en
eensgezind applaus dat het bestuur bij geen bezwaar voorstelt dat zij bij deze
per acclamatie benoemd is. De ALV gaat hiermee akkoord.
6. Begroting 2018, Jaarrekening 2017 en Verklaring kascommissie bij
jaarrekening 2017
Jan geeft een korte toelichting op de jaarrekening:
- Minder baten omdat de vrijwillige afdracht van de raadsleden ten bate
van de campagne is stopgezet. Er is ooit afgesproken dat deze afdracht
kan stoppen zodra de 20.000,- bereikt is. Omdat deze afspraak niet
bekend was bij de penningmeester is deze pas halverwege 2017
stopgezet en moesten er bedragen worden terugbetaald. Voor één
persoon zal de terugbetaling wegens persoonlijke omstandigheden pas in
2018 plaatsvinden.
- Veel uitgaven in 2017 vanwege de verkiezingen. Meer dan vooraf
voorzien, maar deze zijn vanuit de reserve makkelijk op te vangen.
- Al met al staat de afdeling er financieel rooskleurig voor.
De kascommissie heeft de gegevens gecontroleerd, een verklaring opgesteld en
ondertekend.
De kascommissie bestaande uit Leonie van Amelsfort en Merlijn Jakobs laat
weten dat Jan Dirx alles zeer prettig aanlevert en dat zij geen onregelmatigheden
hebben kunnen ontdekken. De steekproef die zij aan de hand van bonnetjes en
declaraties hebben uitgevoerd op het excel overzicht leverde geen afwijkingen
op. De kascommissie zet haar taak nog een jaar voort.
Bart Eigeman informeert of er vanuit het Landelijk bureau geen probleem is
geuit ten aanzien van de grote van de reserve. Jan Dirx legt uit dat zolang
aangetoond kan worden dat dit geld wordt gereserveerd voor de campagne er
geen bewaren zijn.

Jan Dirx geeft toelichting op de begroting. Verwacht wordt dat de begroting
ongeveer het zelfde zal uitpakken voor volgend jaar. Vanaf nu wordt wel weer
uitgegaan van ontvangst van afdracht. N.a.v. een vraag over de hoogte van de
post activiteiten meldt het bestuur graag de swung van de verkiezingen er in te
houden en hoopt dat met het toetreden van André Bannink tot het bestuur het
lukt om daadwerkelijk meer activiteiten te gaan ondernemen.
7. Verslag kandidatencommissie
Er wordt in het verslag een aanbeveling gedaan om een Afzonderlijke verkiezing
voor de lijsttrekker/ referendum te houden. Voornemen om tijdig de routekaart
tot verkiezingen aan te passen en dit dan aan de orde te stellen op de ALV.
Vragen en opmerkingen n.a.v. stuk kandidatencommissie:
- Punt 2 van de aanbevelingen nog graag aandacht geven en activiteiten als
raadslid voor een dag mogen vaker worden ondernemen. Het bestuur
steunt dit van harte.
- Het uiteindelijke resultaat is een krachtige en diverse fractie.
- Er volgen wat opmerkingen van diverse leden ten aanzien van de wens
tot meer diversiteit in de bekleding van functies binnen de afdeling. (40+
mannen vormen de meerderheid). Dit is al langere tijd een aandachtspunt
voor het bestuur. Meer keuze zou altijd fijn zijn en wervende acties
blijven nodig.
Het zal daarvoor onder andere nodig zijn om eerst te benoemen wie we missen
en verder is het een algemeen landelijk probleem dat de groep 25-40 jarigen
door de levensfase aandacht en tijd mist en daardoor op veel plaatsen
ondervertegenwoordigd is.
Ufuk Kâhya meldt dat als je kijkt naar hoe hij partij aantrof toen hij startte in
2006 en nu er een groot verschil is in samenstelling. Rond 2014 was er vrijwel
niemand die tot GroenLinks wilde behoren. We hebben dit kunnen wijzigen door
klein te beginnen: onze positie in de raad te verankeren en “GroenLinks is leuk”activiteiten te starten. Drie jaar is niet genoeg voor een diepere strategie voor
personeelsbeleid. Er zit daarom een training met het actief kader in de planning
om te kijken wat er nodig is om in 2022 te bereiken wat we willen. Het plan dat
hier uitrolt zullen we delen met de ALV.
Rond 21:00 uur wordt een korte pauze ingelast.
8. Informatie van de fractie
De nieuwe fractie is geïnstalleerd en de portefeuilles zijn verdeeld. Ufuk Kâhya
vertelt over het proces. Ufuk Kahya en Esther de Ruiter doen de
onderhandelingen. Ufuk Kâhya is door de fractie aangewezen als beoogd

wethouder, en Esther als beoogd fractievoorzitter. Er is een klankbordgroep
bestaande uit de top 10 van de lijst, zittende drie bestuursleden, twee externen
vanuit de partij: Bart Eigeman en Erik de Rooy. Aan hen is een paper voorgelegd
over de inhoud op hoofdlijnen vanuit het programma van GroenLinks en Ufuk
Kahya en Esther de Ruiter kunnen tijdens de onderhandelingen op hen
terugvallen. De klankbordgroep reageerde positief en daarmee zijn Ufuk Kahya
en Esther de Ruiter de onderhandelingen ingegaan. Communicatie naar de leden
gaat via het bestuur, communicatie over de onderhandelingen naar buiten gaat
via de formateur.
9. Rondvraag en sluiting .
Er waren geen vragen voor de rondvraag.

Verslag van de ALV van GroenLinks Den Bosch, d.d. 25 mei 2018
Aanwezig;
Leo van Balen, André Bannink, Arie Bijl, Hans Brummer, Ria van Cappelen,
Jan Dirx, Yeliz Doğan, Peter van Doremalen, Michiel van Eeden, Harriet van
den Eerenbeemt, Noortje van den Eeerenbeemt, Bart Eigeman, Gemmy
Gladdines, Marieke Gribling, Lonneke van Grunderbeek, Saïd Ibnoujala, Marc
Jonkers, Ufuk Kâhya, Aldo Kivits, Jan Kleyne, Martijn Leensen, Marijn
Moerbeek, Abe Renema, Christiaan Roorda, Antoon van Rosmalen, Jeroen
Rovers, Esther de Ruiter, Ralph Schreinemachers, Marina Simons, Steven van
Slageren, Wim Sloot, Giel Vekemans, Michiel van der Velden, Robert van
Venrooij, René Vonk, Tijn van der Zwam.
Afwezig met kennisgeving:
Betsy Wisselink, Erik de Rooij, Eric Leltz, Martha Wisse, Aad Smid.
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Abe Renema opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom op deze
bijzondere ALV.
Abe geeft een toelichting op de agenda. Het concept-bestuursakkoord staat
deze avond op de agenda. De onderhandelende partijen voor een coalitie
hebben afgesproken dat dit akkoord op maandag 28 mei openbaar wordt.
Daarom dient er over de beslotenheid van deze bijzondere ALV gestemd te
worden.
Het bestuur stelt aan de leden voor om van deze bijzondere ALV een besloten
vergadering te maken. Daarbij verzoekt het bestuur de aanwezige leden om
over de inhoud van het akkoord niks naar buiten te brengen voordat de
formateur het maandag 28 mei 2018 openbaar zal maken.
Er wordt bij handopsteken gestemd. 32 leden stemmen voor het voorstel van
het bestuur, 1 lid stemt tegen. De vergadering is daarmee een besloten
vergadering.
Abe doet de mededeling dat GroenLinks Den Bosch op 22 juni weer het
jaarlijkse Groen Lintje uitreikt. Kandidaten voor het Groen Lintje kunnen nog
t/m 10 juni genomineerd worden via groenlintje@groenlinksdenbosch.nl
Daarnaast meldt Abe dat de volgende reguliere ALV op donderdag 25 oktober
is.

2. Bespreken bestuursakkoord
Ufuk Kâhya geeft een toelichting op onderhandelingsproces. Hij is trots dat
GroenLinks de derde partij is in de gemeente Den Bosch. Ufuk en Esther de
Ruiter hebben de onderhandelingen gevoerd namens GroenLinks. Er is een
klankbordgroep ingesteld waarop zij tijdens het proces konden terugvallen
bestaande uit fractieleden en bestuur en aangevuld met Erik de Rooij en Bart
Eigeman vanwege hun specifieke kennis en ervaring.
Er is op basis van het verkiezingsprogramma een lijst met prioriteiten
gemaakt en die is besproken met de klankbordgroep. Daarmee zijn Ufuk en
Esther de onderhandelingen ingegaan en Ufuk is blij dat veel GroenLinkspunten een plek hebben gekregen in het bestuursakkoord. Ufuk laat weten
trots te zijn op het bereikte resultaat. Met dit bestuursakkoord kan de
gemeente socialer en groener worden.
De fractie heeft Ufuk voorgedragen als wethouderskandidaat. Esther wordt
fractievoorzitter indien Ufuk wethouder wordt.
Esther is ook ontzettend trots. Zij benoemt een aantal centrale thema’s uit het
akkoord, zoals duurzaamheid, samenwerking en vernieuwing. Met name het
thema duurzaamheid is stevig verankerd in het akkoord. Er is ook meer
aandacht voor preventie om de transformatie in het sociaal domein te
ondersteunen. De vernieuwing van het Theater, Bibliotheek en de Muzerije
worden deze periode gerealiseerd.
Bart Eigeman vraagt hoe de chemie was tijdens de onderhandelingen. Esther
antwoordt dat de chemie goed was. De andere partijen gunden GroenLinks
ook veel, met name op het terrein van duurzaamheid. Er is tijdens de
onderhandelingen al gewerkt aan teambuilding en dat wordt voortgezet.
Abe legt uit dat er een leespauze wordt ingesteld en dat leden daarna vragen
kunnen stellen over het concept-bestuursakkoord. Na de eerste vragenronde
wordt gepeild of er behoefte is aan een volgende vragenronde. Na de
vragenronde(s) worden de leden gevraagd of zij de fractie positief kunnen
adviseren over het bereikte resultaat en deelname aan deze coalitie. Het
concept-bestuursakkoord wordt uitgedeeld door Ufuk en Esther. Leden stellen
na de leespauze vragen aan de onderhandelaars Ufuk en Esther:
Hans Brummer:
Het bestuursakkoord is goed leesbaar volgens Hans. Hans vraagt hoe de titel:
Partnership voor doelen is ontstaan. Ufuk laat weten dat dit de rol samenvat
die de coalitie wil hebben in het netwerk: je bent een partner en samen
realiseer je doelen. Hans vraagt of de hoofdstukindeling ook iets zegt over de
portefeuilleverdeling. Ufuk antwoordt dat dit niet het geval is.

Michiel van der Velden:
Michiel mist bij klimaat en duurzaamheid concreetheid over wanneer de
doelen behaald worden. Esther antwoordt dat er niet gekozen is om de jaren
waarin de doelen behaald moeten zijn naar voren te halen. Ufuk vult aan dat
duurzaamheid in alle hoofdstukken terugkomt en dat er ook meer middelen
voor worden vrijgemaakt.
Michiel vraagt waarom het zwembad in West niet deze periode gerealiseerd
wordt. Ufuk antwoordt dat er druk staat op de sportbudgetten. De
onderhandelende partijen kiezen er in de eerste plaats voor om de huidige
sportvoorzieningen verder op orde te brengen.
Marijn Moerbeek:
Marijn mist het thema betaalbaarheid van woningen. Hij vraagt of er tijdens
de onderhandelingen is gesproken over dit probleem? Esther antwoordt dat
dat in algemene zin in het akkoord staat dat er wordt ingezet op meer
betaalbare woningen en ook meer tijdelijke woningen. Ufuk vult aan dat er
met de corporaties nieuwe afspraken worden gemaakt en dat er fors wordt
ingezet op omzetting kantoren, tijdelijke woningen en meer
levensloopbestendig woningen. Leo van Balen merkt op dat corporaties nog
steeds sociale woningen afstoten.
Christiaan Roorda:
Hoe gaat de coalitie om met goede voorstellen van de oppositie? En hoe kijkt
de fractie hiernaar? Esther vindt dat er ruimte moet zijn voor samenwerking
met andere partijen. Ufuk geeft aan dat er bewust voor een bestuursakkoord is
gekozen. Juist omdat de partijen met iedereen willen samenwerken.
Michiel van Eeden:
Waarom staat er in het bestuursakkoord ‘ minder regels in het kader van de
Omgevingswet’? Esther antwoordt dat dat bijvoorbeeld gaat om gemeentelijke
regels die nu belemmerend werken voor bijvoorbeeld
duurzaamheidsmaatregelen. Ufuk meldt dat de invoering van de
Omgevingswet Raadsbreed wordt aangepakt.
Leo van Balen:
Mooi dat er staat dat de sociale voorraad wordt verduurzaamd. Hoe gaat het
nieuwe college zorgen dat de corporaties dit ook echt gaan doen? Esther wijst
op de landelijke ontwikkelingen en de verplichting die corporaties hebben om
dit te gaan doen. Daarnaast wil de nieuwe coalitie inzetten op een lobby voor
meer rijksmiddelen, zodat het betaalbaar blijft. Ufuk vult aan dat de
verduurzaming van de sociale voorraad onderdeel wordt van de
prestatieafspraken met de corporaties.
Leo vraagt naar de toekomt van de sociale wijkteams en wijst naar de inzet op
de Boschwijzer. Volgens Leo leidt het nu tot veel verwarring binnen het sociale

veld en gaat alle aandacht naar probleemwijken en niet naar andere wijken.
Ufuk antwoordt dat er tekorten zijn op het sociaal domein en er veel inzet
nodig is om bijvoorbeeld wachtlijsten in de jeugdzorg terug te dringen. Niet
vijf maar twee Boschwijzer-locaties worden nu gerealiseerd. De werkwijze
blijft echter wel staan: snelle inzet van passende zorg en ondersteuning. Ufuk
zou het liefst veel meer op preventie inzetten, maar het is ook nodig om nu
voldoende middelen te hebben voor de zware zorg. Hier zit een spanningsveld
op, ook financieel. De te ontwikkelen transformatieagenda moet hier ook
antwoord op gaan geven. Ufuk vervolgt dat er in dit akkoord het meest in
duurzaamheid en het sociaal domein wordt geïnvesteerd.
Bart Eigeman:
Bart geeft complimenten: de cultuur van samenwerken en de inhoud sluiten
op elkaar aan. Bart ziet ‘ons lijstje van GroenLinks’ op cruciale punten terug.
Bijvoorbeeld bij de stadsboulevard. Dit is een goede basis voor een goede
verkiezingsuitslag in 2022! Hij vraagt of Ufuk iets kan zeggen over prioritering
in geld en capaciteit. En hoe de partners in het netwerk gemobiliseerd gaan
worden. Ufuk antwoordt dat gedurende de periode van vier jaar wordt
gekeken of er meer middelen kunnen vrijkomen voor de uitvoering van het
bestuursakkoord. Voor GroenLinks was bezuinigen op de ambities geen optie.
De beschikbare middelen gaan vooral naar duurzaamheid en het sociaal
domein. Er gaan ook middelen naar de binnenstadsring en naar nieuwe
vormen voor mobiliteit.
Bart vraagt of er bij de andere vier partijen oog is voor de positie van
GroenLinks. Word de andere manier van werken ons ook gegund? Ufuk
antwoordt dat dat er is, maar dat het ook politiek blijft. 3 van de 5 wethouders
zijn nieuw en hiermee kan ook ingezet worden op een cultuurverandering. En
GroenLinks zit er niet bij omdat het moet, maar omdat de andere partijen
GroenLinks er ook echt bij willen hebben.
René Vonk:
René wil zijn waardering uitspreken. Hij is positief. René ziet veel terug van
waar de afgelopen jaren op is ingezet.
Arie Bijl:
Ook Arie geeft een compliment. Hij wijst verder op de fileproblematiek van de
A2 en het belang om hier niet domweg te verbreden, maar duurzame
oplossingen en alternatieven in te zetten. Het is van belang wie de
portefeuillehouder wordt bij dit dossier.
Aldo Kivits:
Aldo vraagt hoe we kunnen zorgen dat de schotten in de zorg ook echt worden
weggenomen en dat cliënten ook echt krijgen wat ze nodig hebben. Ufuk
antwoordt dat dit onderdeel is van de transformatieagenda die door twee
wethouders wordt getrokken.

Jan Kleyne:
Jan vraagt of ook gekeken is om elk jaar het bestuursakkoord opnieuw te
accorderen aan de hand van de financiële ruimte. Als er bijzondere situaties
zijn waarvoor geld nodig is dan moet er opnieuw gekeken worden hoe dit kan
worden opgelost. Volgens Jan is er veel hoop op ombuigingen van bestaand
beleid. Hij vraagt of de coalitie het daarmee red. Ufuk ziet ook meevallers en
vindt ook dat kritisch gekeken moet worden waar middelen voor worden
ingezet.
Ufuk meldt dat hij de volgende portefeuiles krijgt als hij wethouder wordt:
•
•
•
•
•

Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid
Jongeren en onderwijs
Welzijn en gezondheid
Wijk- en dorpsgericht werken
Internationale en Europese betrekkingen

Ufuk meldt dat het verdere proces er als volgt uit ziet. GroenLinks is de enige
partij die een advies vraagt aan haar leden over het bestuursakkoord en
deelname aan de coalitie. Indien de leden positief adviseren dan volgt
maandag de presentatie van het akkoord en dan is ook portefeuilleverdeling
bekend. Op 6 juni treedt dan het nieuwe college aan.
Abe inventariseert of er nog vragen zijn. Dat is niet het geval. Abe vraagt aan
aanwezige leden om bij handopsteken aan te geven of ze positief kunnen
adviseren over het bereikte resultaat en deelname aan deze coalitie. De leden
(op één onthouding na) adviseren positief aan de fractie om in te stemmen
met het bestuursakkoord en deel te nemen aan coalitie. Er volgt een luid
applaus.
Namens het bestuur en de leden dankt en feliciteert Jan Dirx de
onderhandelaars. Er volgt opnieuw applaus.
Abe sluit de vergadering.

Begroting 2019

Inkomsten
Bijdrage landelijk
Afdracht plaatselijk
Giften
Bijdrage verkiezingsfonds
Totaal
Uitgaven
Kosten bestuur
Bijeenkomsten/vergaderingen
Activiteiten afdeling
Publiciteit/communicatie
Scholing
Verkiezingen 2018
Reserveren verkiezingen 2022
Totaal

Begroting
2019

Begroting
2018

Toelichting

4.000
6.000
900
======
10.900

4.000
4.000
900
15.000
======
23.900

a
b

700
1.000
2.000
1.000
200
6.000
======
10.900

500
700
1.900
800
20.000
======
23.900

c
d
d
e

Toelichting
a: De landelijke afdracht is gebaseerd op het ledenaantal.
b: De plaatselijke afdracht is een afdracht van de gekozen raadsleden en de wethouder aan de
afdeling voor het vullen van het verkiezingsfonds voor de volgende verkiezingen voor de
gemeenteraad.
c: Een groter bestuur.
d: Het bestuur verwacht dat er in 2018 na verkiezingen van maart meer activiteiten georganiseerd
kunnen en zullen worden door de afdeling.
e: Het bestuur wil meer inzetten op publiciteit/communicatie.

