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Verslag AAV D66 Haarlem  
18 september 2019 
 

1. Opening en mededelingen 
Verslag wordt zonder wijzigingen goed gekeurd. Opsteller Andre Jurjus wordt in afwezigheid 

bedankt. 

In totaal 25 leden aanwezig. 

2. Strategisch Plan  
Status: concept-plan. Doel is dat dit het plan wordt van de afdeling. Op basis hiervan komen er 

actieplannen die nog opgesteld gaan worden tbv de uitvoering. 

Reacties: 

• Opvallend doel zetelmaximalisatie, is het niet verstandiger om uit te gaan van een meer 

realistische doelstelling? In het huidige politieke landschap is het misschien wel beter om te 

koersen op deelname aan de coalitie ipv een maximaal aantal zetels en mogelijk buiten de 

coalitie en daarmee met lege handen te staan.  

• Wat is de rol van de wethouder in het strategisch plan? Wordt betrokken bij verdere 

consultatie. Had met de kennis van nu eerder betrokken moeten worden. 

• Suggestie wordt gedaan om nog eens te kijken naar de verbeterpunten van het vorige 

bestuur, bijv. indien er afwijkingen van hen het verkiezingsprogramma zijn. Dit pakt het 

bestuur op. 

• De fractie geeft hierop aan dat indien er een coalitie is, dat dit coalitieprogramma dan 

uitgevoerd wordt. Afwijkingen van het verkiezingsprogramma dienen dan uitgelegd te 

worden, maar ook tussentijdse koerswijzingen. 

• Hoe kunnen we de afdeling ook leuk en energiek maken? Dat mist in het Strategisch Plan. 

Dat gaat het bestuur nader uitwerken, bijv voorgenomen is ook al een town hall. Daarnaast 

wordt er actief gebruik gemaakt van de structuur van de werkgroepen. Door vanuit deze 

werkgroepen bijeenkomsten te organiseren rondom actuele onderwerpen, wordt het leuk.  

Desgevraagd stemt de AAV in met het Jaarplan. 

3. Secretaris 
De enige tegenkandidaat Enrico van Dijk heeft zich om privé redenen terug getrokken. Ron de Graaf 

is daarmee de enige overgebleven kandidaat. Hij wordt unaniem verkozen. 
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4. Uit de Statenfractie: Suzanne Klaassen 
Suzanne heeft al lang ervaring binnen onze partij, o.a vanuit Jong D66 en Route66. Ze is voor de 

tweede termijn gekozen, nu met een groot aantal voorkeursstemmen. Onderhandelingsresultaat in 

de staten mag er zijn. Zij heeft de portefeuille klimaat, energie en omgevingsverordeningen. 

 

Van de 55 zetels, 9 voor FvD. 6 voor D66. GL heeft initiatief genomen en met VVD gewerkt aan een 

nieuwe coalitie, waarbij ook PvdA en D66 zijn meegenomen. Oa relevant: 

• Mobiliteit programma voor Zuid Kennemerland: snelfietsrouten, o.a. Haarlem-Velsen. 

• Windmolens gaan draaien in Waarderpolder. 

• Aanjaagteams voor woningbouw. 

• 3000 ha nieuwe natuur. 

• Alle daken vol met zon (4,5 MLN). 

Jack van Hoek heeft als gedeputeerde Economie en Landbouw. 

5. Uit de Gemeenteraadsfractie: Dilia Leitner 
De gemeente dreigt minder te krijgen vanuit het Gemeentefonds vanuit het rijk. 2020: 5 mln 

bezuinigingen. Daarna loopt dit op tot 8 a 9 mln, in totaal deze collegeperiode zo’n 35 mln. Dit op 

een begroting van zo’n 500 MLN. Dit heeft te maken met het “Trap op - trap af” principe, het rijk 

heeft in 2018 minder uit kunnen geven en dat heeft consequenties voor de gemeente. Eea betekent 

ook dat er aanpassingen in het coalitieakkoord doorgevoerd zijn, die wijken af van het 

verkiezingsprogramma. Een voorbeeld is de verhoging van de OZB.  

6. Uit de coalitie: Wethouder Jur Botter 
Jeugdzorg is een grote zorg. Drie grote instellingen in Haarlem staan op omvallen. Weinig controle 

lange tijd op ordentelijk begrotingsbeleid. Lange tijd werd te makkelijk extra budget bij geplust. 

Programma Nieuwe Democratie aan genomen. Bijv via buurtbegroting en wijkplannen. Biedt 

mogelijkheden voor profilering D66. 

Bedrijfsvoering kan qua dienstverlening en primaire proces beter. Nieuwe gemeentesecretaris moet 

dit beter op orde krijgen. 

7. Huishoudelijk reglement 
Verplaatsen naar volgende AAV. 

8. Moties 
Gestemd wordt om bij het landelijke ledenvergadering in te dienen namens de afdeling. Als motie 

niet wordt aangenomen, dan kan deze ook op persoonlijke titel ingediend worden.  

Standpunt Internationalisering onderwijs 
Wordt niet aangenomen, 
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Vermindering verkooppunten tabak 
Wordt aangenomen. 

Leenstelsel 
Wordt aangenomen 

Kwaliteit onderwijs 
Wordt aangenomen. 

9. Rondvraag 
• Veranderingen in bestemmingsplan: Bij vergunningsstelsel ook inbouwen dat direct 

omwonenden kunnen in spreken Reactie fractie: Meeste overlast wordt veroorzaakt door 

mensen die hun woning verhuren. Handhaving meldingsplicht voor mensen die hun woning 

verhuren. Ook wetgeving zal aangepast worden. Ook een oproep aan burgers Haarlem om 

zelf panden te melden bij de gemeente die illegaal verhuurd wordt als bijv hotel.  

 


