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Haarlem  D66 krijgt het voor elkaar 
 

  
 
 
VERSLAG ALGEMENE AFDELINGSVERGADERING D66 HAARLEM,  
19 september 2018 
 
 
Locatie : ML Restaurant 
 
 
AGENDA : 
 

1. Opening & Mededelingen 
2. Verslag AAV van 4 april 2018 
3. Toelichting Motie Afdeling Haarlem inzake Afschaffing Dividendbelasting 
4. Huishoudelijk Reglement 
5. Bestuursaangelegenheden 
6. Terugblik Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 
7. Fractie en Wethouder aan het woord 
8. Rondvraag 
9. Sluiting/Borrel 

 
 
Aanwezig : 15 leden, waaronder 1 nieuw lid 
 
Afwezig met bericht : Bastiaan Dikker, André Jurjus, Dilia Leitner, Bas van Leeuwen, Paul 
Marselje 
 

1. Opening & Mededelingen. 
 

Voorzitter Clemens Berendsen opent de vergadering om 20:15 u en heet iedereen 
welkom. Desgevraagd stelt de AAV vervolgens de agenda vast zoals voorgesteld. 

 
2. Notulen AAV 30 mei 2018. 

 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen zijn daarmee vastgesteld onder dankzegging 
aan de secretaris. 

 
3. Toelichting Motie Haarlem inzake Afschaffing Dividendbelasting. 
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Ernst Millaard krijgt als initiatiefnemer van de motie het woord om de motie toe te 
lichten. Hij had eerst een Actuele Politieke motie willen indienen, maar dat voldeed 
niet aan het reglement. Vandaar deze Algemeen Politieke Motie. 
Er worden op het congres 3 moties ingediend door de afdeling Haarlem, de afdeling 
Vught en de afdeling Castricum. De moties van Haarlem en Castricum zijn 
samengevoegd omdat deze vrijwel hetzelfde dictum hebben. Dat levert in ieder geval 
dubbele spreektijd op; het woord zal gevoerd worden door Ernst Millaard en een ex-
wethouder uit Vught. 
Thessa van der Windt heeft geadviseerd over de tekst, waarvoor dank van de 
indieners. 
 
De motie luidt als volgt : 
 

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch, 
Constaterende dat: 

- D66 tijdens de coalitieonderhandelingen heeft ingestemd met het afschaffen van de 
dividendbelasting; 

- Er al geruime tijd een maatschappelijk debat wordt gevoerd over nut en noodzaak 
van de afschaffing van de dividendbelasting. 

Overwegende dat: 
- Iedereen begrijpt dat regeren het sluiten van compromissen is, maar dat er sinds het 

sluiten van het regeerakkoord een hoop nieuwe feiten over de gevolgen van het 
afschaffen van de dividendbelasting aan het licht gekomen zijn; 

- Er nauwelijks nog draagvlak voor de afschaffing is; 
- De afschaffing volgens berekeningen per jaar circa 600 miljoen euro en mogelijk zelfs 

1,1 miljard meer gaat kosten dan oorspronkelijk geraamd; 
- Het rijk door het afschaffen van de dividendbelasting inkomsten misloopt die hard 

nodig zijn voor andere beleidsterreinen, zoals onderwijs en het uitvoeren van de 
duurzaamheidsagenda; 

- Uit stukken van de ministeries van Economische Zaken en Financiën blijkt dat de 
voordelen van de afschaffing niet te berekenen zijn dan wel dat het onduidelijk is wat 
de afschaffing bijdraagt aan het vestigingsklimaat; 

- Er volgens het Centraal Planbureau geen enkel bewijs is dat afschaffing van de 
dividendbelasting enig positief effect heeft op de Nederlandse economie; 

- De Nederlandse vereniging voor institutionele beleggers heeft aangegeven dat 
buitenlandse beleggers geen enkele behoefte hebben aan de afschaffing van de 
dividendbelasting;  

- Er geen economische grondslagen zijn voor het afschaffen van de dividendbelasting; 
- Omringende landen een (hogere) dividendbelasting heffen; 
- Zelfs de minister-president in de media aangeeft dat afschaffing een ‘bizarre 

maatregel’ is. 

Verzoekt de fracties in Tweede en Eerste Kamer: 
- Tegen de afschaffing van de dividendbelasting te stemmen.  
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En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 

4. Huishoudelijk Reglement 
Voorzitter Clemens stelt aan de orde het Huishoudelijk Reglement. Op dit moment 
geldt voor de afdeling Haarlem het Landelijk Huishoudelijk Regelement, aangezien 
het HR van Haarlem is verlopen zonder dat een nieuw HR is vastgesteld. 
De voorzitter legt aan de vergadering de vraag voor of er behoefte is aan een eigen 
Huishoudelijk Reglement of niet. 
 
Er wordt gediscussieerd over b.v. de wijze waarop de kandidaat wethouder(s) zijn 
opgeroepen (tijdigheid), de rol van de wethouder advies commissie en of het thans 
geldende landelijke reglement voorziet in duidelijke regels, die voor de afdeling 
bruikbaar zijn. 
Maarten Rijssenbeek stelt meer fundamenteel dat de termijnen in het algemeen 
door het bestuur niet erg goed gesteld c.q. gehandhaafd worden. Hij noemt de 
termijnstellingen van kandideren voor voorzitter, lijsttrekker alsmede de zittingsduur 
van bestuursleden onduidelijk. Dat was soms een keuze, maar ook vaak slordigheid. 
Zoals b.v. bij het verlopen van het Huishoudelijk Regelement. Maarten roept het 
bestuur op hier beter mee om te gaan door b.v. in een excelsheet, eventueel te 
publiceren op de website, een schema van termijnen te plaatsen zodat iedereen dat 
kan zien. 
 
De vraag van de voorzitter aan de vergadering of er behoefte is aan een eigen 
Haarlems regelement wordt positief beantwoord. Het Landelijk Huishoudelijk 
Regelement dient daartoe dan als basis, maar deze moet worden aangevuld met 
specifiek Haarlemse regels. Om daar voorstellen over te doen is een Commissie 
Huishoudelijk Regelement ingesteld. 

 
 

5. Bestuurlijke aangelegenheden 
De termijn van de voorzitter is formeel afgelopen op 4 september 2018. Hij is 
benoemd voor een periode van 3,5 jaar op 4 maart 2015. 
Er zijn verschillende antwoorden mogelijk op de vraag wat de maximale zittingsduur 
is en of het al dan niet automatisch voorzetten van het voorzitterschap mogelijk is. Of 
dat er nu een formele voorzittersverkiezing moet plaatsvinden. 
Dit is afhankelijk of men uitgaat van het landelijk huishoudelijk reglement met 
betrekking tot de maximale zittingsduur dan wel het door de AAV in maart 2015 
genomen besluit. 
De voorzitter heeft geen antwoord op deze vraag en geeft aan nog een jaar als 
voorzitter te willen fungeren, d.w.z. tot 4 september 2019, mits de AAV daarmee 
instemt. Maar hij stemt er ook mee in als de vergadering vindt dat dit niet gewenst is 
en er eerst een verkiezing moet plaatsvinden. 
De voorzitter verlaat de vergadering; Ernst Millaard zit de vergadering voor en leidt 
de discussie. De leden blijken verdeeld.  
Er zijn goede redenen om nu verkiezingen te houden. Dat doet recht aan het besluit 
dat in maart 2015 is genomen. Automatisch verlengen past daar niet bij (optie 1). 



  4 

Anderen vinden dat een automatische verlenging tot de maximaal toegestane duur 
van 6 jaar in de gekozen functie, d.w.z. tot 4 september 2019, in overeenstemming 
met het geldende landelijk Huishoudelijk Reglement, niet tot onoverkomelijke 
bezwaren leidt. Maar wel in combinatie met een nieuw Haarlems reglement zoals 
eerder besproken (optie 2). 
Ernst Millaard brengt beide opties ter stemming. 7 leden kiezen voor optie 1, 8 leden 
kiezen voor optie 2. 
Clemens Berendsen komt terug in de vergadering. Hij zegt de uitslag vernemende 
graag nog een jaar het voorzitterschap te vervullen. 

 
6. Terugblik op de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. 

De voorzitter wil de volgende punten de revue laten passeren: 1. verkiezing 
lijsttrekker, 2. samenstelling kandidatenlijst, 3. opstellen verkiezingsprogramma, 4. 
de campagne, 5. wat kunnen we leren van uitslagen en andere partijen. 
 
Met betrekking tot 1, 2, 3 en 4 zijn er echter geen opmerkingen. Met betrekking tot 4 
en 5 volgt hier een weergave van de discussie en de verschillende opmerkingen die 
gemaakt zijn: 
- Er is -in het algemeen gesproken- te weinig met lokale onderwerpen campagne 

gevoerd, het was te ‘landelijk’ (Antoine) 
- De (negatieve) aandacht vd bevolking ging in de vorige raadsperiode vooral naar 

de portefeuilles die in handen waren van Groen Links. De fractie dacht : die gaan 
klappen krijgen. Maar ons verlies en de winst van GL heeft niets met ‘lokaal’ te 
maken, maar is te danken aan de landelijke uitstraling van Jesse Klaver. (Maarten) 

- Waarom ging het in Leiden dan beter voor D66 ? Het antwoord is vermoedelijk : 
dat is een studentenstad en Haarlem niet 

- Wat tekenend is voor de lokale politiek in het algemeen: Het Grote 
Verkiezingsdebat werd alleen bezocht door de politieke incrowd, er was geen 
publiek. Zoiets spreekt de kiezers kennelijk niet (meer) aan. 

- De huis-aan-huis folder en flyers bevatten te weinig lokale inhoud. 
- Er werd te veel ruimte gegeven aan links in b.v. Schalkwijk en Haarlem Oost 

(Meryem). Er is daar helemaal niet gecanvast. (Ernst: dat was afgeraden door de 
landelijke campagne commissie, want daar zitten je kiezers niet). Linkse partijen 
waren daar wel volop aanwezig, i.t.t. D66. 

- De campagne voor 2022 is al begonnen. Jur Botter doet een oproep om toch 
weer een permanente campagne commissie (PCC) .in het leven te roepen. D66 
moet veel meer gezicht laten zien in de stad. Wij hebben 400 leden, die moeten 
vaker ingeschakeld worden in plaats steeds hetzelfde groepje flyerende leden. Jur 
pleit voor het benoemen van 3 speerpunten die steeds in de publiciteit moeten 
terugkomen. Daarvoor kan een PCC zorgen. 

- Jur roept het bestuur op om de leden te mobiliseren en met een plan te komen. 
En in de begroting een ruime post ‘ledenbinding/ledenactivering’ op te nemen. 

- Jur biedt aan een digitale enquête te willen maken, die uitgezet kan worden 
onder de leden. Er ontstaat spontaan een groep bestaande uit Jur, Meryem, 
Maarten, Clemens en Eelkje, die zich met de enquête willen bezighouden. (De 
Enquête Commissie). 

- Ernst en Clemens onderschrijven de opmerkingen van Jur met betrekking tot een 
PCC, maar weten uit ervaring dat het heel moeilijk is om leden in Haarlem te 
mobiliseren. 
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- Maarten stelt dat wij als lokale partij van onze zwakte onze sterkte moeten 
maken. Jur vult aan : onze leden moeten onze ogen en oren zijn in de wijk waar 
zij wonen. 

- Wij kunnen als afdeling meer doen om DCafe’s en themagerichte avonden te 
organiseren. Ook b.v. informatie-avond voor leden: kennismaking met raadsleden 
en wethouder, in een leuke setting met borrel. 

 
7. a. Uit de fractie 

Maarten Rijssenbeek neemt het woord.  
Algemeen : we zijn de 3e partij en 5 maanden bezig. Het was wennen aan de nieuwe 
verhoudingen in de raad. De fractiesamenwerking verloopt heel prettig. Het is 
afwachten hoe dat gaat in andere fracties, waar veel nieuwelingen zitten. 
De samenwerking in de coalitie verloopt heel goed, daar zijn geen zorgen over. 
Er is een discussie gaande in de Commissie Beheer met betrekking tot het (heikele) 
onderwerp Prostitutie. Een aantal regie gemeenten wil de leeftijd verhogen van 18 
naar 21 jaar, terwijl dat (nog) geen landelijk beleid is. Maarten heeft hier zelf twijfels 
over: je kunt wel verhogen, maar dat is niet effectief. Problemen worden er niet mee 
opgelost. Er zitten meerdere aspecten aan, maar vooralsnog is de fractie voor 18 jaar 
en moet het landelijk beleid worden afgewacht. Het is een vrije kwestie in de raad, 
zodat bij stemming kan blijken dat het resultaat toch anders is dan Maarten voor 
ogen heeft.  
b. Van de Wethouder 
Jur Botter geeft een toelichting op enkele onderwerpen die hem bezighouden. 
De wethouders hebben in het college allemaal nieuwe portefeuilles en dat geeft een 
heel nieuwe dynamiek. Wethouders kunnen elkaar aanvullen cq tegenspreken op 
details die zij in een de vorige periode onder hun hoed hadden. Er is 1 nieuwe 
wethouder voor Groen Links die Jur’s oude portefeuilles heeft overgenomen. Jur 
‘doet’ o.a. Jeugd/onderwijs, Vastgoed en Participatie. Hij moet hiervoor een nieuw 
programma maken en is met het hele College ‘de wijk in’ geweest om te zien op 
welke vlakken de participatieparagraaf kan worden versterkt. 
In het Stern College is op 31 oktober a.s. een grote bijeenkomst: hier zal worden 
besproken hoe de voorliggende voorzieningen rond het thema Jeugd verbeterd 
kunnen worden. Gemeenten moeten voor 1-1-2019 contracten met partners 
hebben, Jur heeft geïnitieerd dat 8 gemeenten nu samen optrekken om dat voor 
elkaar te krijgen. 
Dan is er nog Domus+. Dit is een pand gelegen aan de Nieuwe Weg 2 en is in 
eigendom van de gemeente. Het College is overtuigd dat dit de ideale plek is voor 
uitbehandelde verslaafden en daklozen. Het ligt echter gevoelig, er is verzet uit de 
buurt. De begroting voor Domus+ is dor het College goedgekeurd en wordt op 5 en 8 
november door de raad behandeld. 
Temslotte nog AirBnb: dat is c.q. wordt een issue. 
Dit zou een thema kunnen zijn voor een DCafé : Woningmarkt en AirBnB : reguleren 
of niet ? Hoe dan ? 
 
Clemens bedankt Maarten en Jur voor hun exposé, en gaat over tot de 

 
8. Rondvraag. 
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Maarten Rijssenbeek vraagt nogmaals aan het bestuur om te zorgen voor een 
concreet excelbestand dat voor alle leden beschikbaar is met daarin termijnen, zoals 
eerder besproken. Clemens zegt toe dat dit gemaakt zal worden.  
Er zijn verder geen vragen. 
 

9. De voorzitter sluit de vergadering 
om ca. 22:00 en nodigt de AAV uit voor een borrel in het ML Café. 

 
 
 


