Haarlem

D66 krijgt het voor elkaar

VERSLAG ALGEMENE AFDELINGSVERGADERING D66 HAARLEM,
27 FEBRUARI 2019

Locatie: ML Restaurant (bovenzaal)
Aantal aanwezige leden: 17 leden (incl. 3 bestuursleden en 2 leden van de fractie)
alsmede Amélie Strens (Statenlid en kandidaat #2 uit Amsterdam) en Tjeerd de
Groot (lid 2e Kamer).
Afwezig met bericht : Clemens Berendsen, André Jurjus, Ernst Millaard.
1. Opening, vaststelling agenda.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door
bestuurslid Tobias Zwijnenburg. De agenda wordt vastgesteld; deze wijkt af
van de gepubliceerde agenda op de website en luidt nu als volgt :
Opening, vaststelling agenda.
Mededelingen.
Verslag AAV 28 november 2018 (vaststellen)
Jaarrekening 2018
Amélie Strens, nummer 2 lijst PS
Tjeerd de Groot, 2e kamer fractie in gesprek met de achterban
Terugblik Town Hall bijeenkomst
Resultaten leden enquête
Rondvraag
Sluiting
2. Mededelingen.
De voorzitter wie er afwezig is met bericht en heet de aanwezigen van harte
welkom, in het bijzonder de gasten van de provincie en 2e kamer.
3. Verslag AAV 28 november 2018
Het verslag van de vorige AAV heeft de leden niet bereikt en kunnen derhalve
niet vastgesteld worden. Notulen worden voortaan niet meer aan de leden
toegezonden, maar kunnen op de website haarlem.d66.nl geraadpleegd

worden (direct of via een link in de Nieuwsbrief). Er wordt gevraagd of de
notulen van de AAV van 30 mei 2018 zijn gepubliceerd c.q. vastgesteld. De
voorzitter antwoordt dat deze zijn vastgesteld, maar vemoedelijk niet op de
website staan. Dat zal alsnog gebeuren.
4. Jaarrekening 2018
De penningmeester licht post voor post de Verlies en Winstrekening over
2018 en de Balans op 31-12-2018 toe. Deze zijn sinds 13-2-2019 op de
website gepubliceerd onder ‘Publicaties’. Er zijn geen vragen van de leden.
De Financiële Commissie (Sander van Leijenhorst, Kim Retra en Diane
Kerbert) heeft de boeken over 2018 gecontroleerd en goedbevonden. Sander
van Leijenhorst adviseert het bestuur, gezien de ruime reserve, over iets
langere termijn te kijken en te komen tot een meerjarenbegroting. Voorts
adviseert hij namens de Commissie aan de AAV om het bestuur décharge te
verlenen voor 2018. Hetgeen onder applaus geschiedde.
5. Amélie Strens nummer 2 lijst PS
Amélie licht toe waar het deze verkiezingen om gaat in de provincie. De
thema’s zijn : wonen, bereikbaarheid, gezond en veilig voedsel, energietransitie (b.v. opslag: hoe?, windmolens : waar?)
De voorzitter dankt Amélie voor de enthousiaste peptalk.
Uit de zaal komen enkele opmerkingen / adviezen:
a. behandel thema’s niet te abstract
b. niet alleen aan de orde stellen, maar geef concreet aan wat de partij op
provinciaal nivo wil
Dilia Leitner vraagt c.q. stelt voor dat gemeenteraadsfractie en provincie
fractie samenwerken op de thema’s door informatie uit te wisselen
c. we kunnen niet overal woningen bouwen i.v.m. instabiele c.q. droge grond.
Daar wordt te weinig naar gekeken.
6. Tjeerd de Groot, lid 2e kamerfractie
Tjeerd licht hoe met D66 gaat in de 2e kamer. Politiek actueel is op dit moment
het aftreden van een lid van de 1e kamerfractie. Dat geeft veel rumoer in Den
Haag gezien het moment.
De 2e kamerfractie vindt dat Rob Jetten het goed doet: goed in leiden van de
fractievergaderingen, hij heeft het beste verhaal naar buiten.
Klimaat staat nu duidelijk op 1, het is in de media de week van D66, zonder
D66 was er geen ‘klimaatakkoord’ gekomen. Voor de 2e kamerfractie is het
een breekpunt mochten coalitiepartners met te weinig concrete maatregelen
instemmen.
Wat zijn eigen portefeuille betreft is Tjeerd o.a. druk met het onderwerp
‘klimaat adaptatie’. Bouwen op veen is c.q. wordt een groot probleem dat D66
gaat agenderen.
De laatste peiling zet D66 op 14 zetels, het dieptepunt is achter de rug. We
zullen als partij nog meer moeten uitleggen waar we voor staan. Sociale
ideeën moeten beter uitgedragen worden evenals het antwoord op de vraag :
wat is sociaal liberalisme.

7. Terugblik Town Hall meeting : F-1 Zandvoort
Joris Canoy blikt terug op de avond voorafgaan op deze AAV gehouden Town
Hall Meeting in de Pletterij. De zaal was meer dan vol, er was een goed panel,
Dilia was een uitstekende moderator en er werd stevig gediscussieerd. Aan
media aandacht geen gebrek: zowel Haarlems Dagblad als RTV NoordHolland besteedden er aandacht aan. Joris bedankt speciaal Bastiaan Dikkers
voor het idee en Anne-Floor Dekker, die in de voorbereiding meehielp
politieke valkuilen te voorkomen.
Joris denkt aan een volgende meeting over wonen of milieu. Uit de zaal komt
de suggestie : fietsen chaos.
8. Resultaten leden enquete
Joris Canoy heeft de antwoorden van de enquete bekeken en komt tot het
volgende (voorlopige) beeld :
- Er waren 30 reacties (huidig ledenbestand : 390)
- 10 mensen willen graag helpen in bestuur, organisatie of anderszins
- Leden willen meer betrokkenheid en waardering vanuit het bestuur
Bastiaan Dikkers merkt op dat het raadzaam zou zijn meer persoonlijke
aandacht te besteden aan nieuwe leden.
Vervolg : het bestuur zal de uitkomsten van de enquete meer uitvoerig
analyseren en komt er op terug in de volgende AAV.
9. Rondvraag
Bastiaan Dikkers meldt nog een volgende bijeenkomst :
14 maart a.s. om 19:30u in ML Restaurant (boven) : Inspiratiesessie Blijvende
Gedragsverandering.
Uit de vergadering komt het verzoek enkele dagen voorafgaand aan bijeenkomsten, evenementen en AAV’s aan de leden een “Reminder” te sturen.
Bastiaan Dikkers vraagt of er nog iets gedaan wordt met het onderwerp
‘vertrouwenpersoon’. De voorzitter antwoordt dat het bestuur vóór het instellen
van een vertrouwenspersoon is. E.e.a. moet nog vorm gegeven worden; het
komt zeker terug in een volgende AAV.
10. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 22.00u!

