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1. Opening en mededelingen 
Aanpassingen: 

• “Jonge Democraten” ipv “Jong D66”. 

• De wethouder vertelt vanuit het college, de fractievoorzitter uit de coalitie. 

Met dank aan de secretaris worden de notulen goed gekeurd onder voorwaarde van bovenstaande 

aanpassingen. 

In totaal 20 leden aanwezig. 

2. Financiën  
Aanpassing: 

• “Afdracht wethouders” moet zijn “afdracht wethouder”.   

Met dank aan de penningmeester worden de Begroting 2020 en Meerjarenbegroting goed gekeurd 

onder voorwaarde van bovenstaande aanpassing.  

3. Toelichting aangenomen tabaksmotie door longarts Pauline Dekker 
Veel dank voor longarts en D66-lid Pauline Dekker voor de boeiende en niets verhullende 

presentatie (zie bijlage voor de slides).  

4. Toelichting op communicatieplatform 
We gaan onze inzet op internet en social media vergroten. We zullen hierbij gebruik maken van 

internet analytics om een scherper beeld te krijgen van wie we bereiken en welke posts en artikelen 

goede views kregen. 

 

We maken een frame voor social media zodat we met een eenduidig beeld en geluid naar buiten 

komen. Vanuit de leden komt ook de oproep om bij de lokale verkiezingen met een sterk lokaal 

geluid naar buiten te treden, dit in aanvulling op het vanuit het landelijke partijbureau aangestuurde 

campagnemateriaal. 

 

Daarnaast willen we bij de AAV ook de leden meer betrekken die we niet via de reguliere agenda 

bereiken. We willen dit doen door op de AAV ook inhoudelijke thema’s te agenderen, zoals vandaag 

over roken. Dit initiatief wordt met instemming ontvangen door de leden! 
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5. Afscheid bestuursleden Ernst Millaard en Joris Canoy 
Met veel dank voor hun inzet nemen wij afscheid van Ernst en Joris. Ernst heeft met een welhaast 

onuitputtelijke energie leiding gegeven aan campagnes. Daarnaast was hij als politiek secretaris de 

verbinder tussen de fractie en het bestuur. Joris heeft een jaar lang een rol gespeeld als creatieve 

campaigner en organisator van de succesvolle town hall circuit Zandvoort.  

6. Verkiezing bestuurslid 
Dimitry van den Berg stelt zich kandidaat voor het bestuur. Wat Dimitry drijft is harmonie en 

verbinding zoeken. Hij wil zich in gaan zetten als vrijwilligerscoördinator. Uitgangspunt daarbij is wat 

mensen kunnen. Hij wordt met algemene instemming van de AAV verkozen tot bestuurslid. 

7. Afscheid fractielid Maarten Rijssenbeek 
Maarten is 6 jaar lid geweest van de fractie en was met zijn grote kennis het juridische geweten van 

de fractie. Daarnaast wist hij altijd met een glimlach een bijdrage te geven aan de prima sfeer binnen 

de fractie. 

 

Thessa van der Windt zal Maarten opvolgen als fractielid. Op 19 december a.s. wordt zij 

geïnstalleerd. 

8. Nieuws uit de fractie: Begrotingsbehandeling 
Dilia geeft aan dat de coalitieonderhandelingen dit keer bijzonder intensief waren. Zo dreigde de 

OZB de hoogste van Nederland te worden, maar dat is afgewend.  

9. Nieuws van de wethouder Jur Botter 
Nog veel onduidelijk over de plannen van minister Hugo de Jonge over de aanpassingen in de 

jeugdzorg. Verder is er een Jeugdraad geïnstalleerd met een jeugd burgemeester. 

Vanuit de leden worden er suggesties gedaan om roken onder de jeugd te ontmoedigen.  

10. Evaluatie congres moties door Ernst en John 
Drie moties ingediend, die van tabak is aangenomen. Het is nu wel zaak om de fractie voor 

de opvolging bij de les te houden. De twee onderwijsmoties zijn niet aangenomen.  

Op 25 februari a.s zullen Paul van Meenen en Jan Paternotte een bijdrage leveren aan een 

town hall over onderwijs. Organisatie bij Joris Canoy cs. 


