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Haarlem  D66 krijgt het voor 

elkaar 

 
 

 

 

Notulen VERGADERING BESTUUR D66 HAARLEM, dinsdag 11 februari 2020 

Verslag door Dimitry van den Berg, plaatsvervangend secretaris 

Afwezig met afmedling vanuit Bestuur: John Brewster en Ella Christina 

 

1. Opening en mededelingen 
 

Ron de Graaf opent de vergadering als plaatsvervangend voorzitter. Er zijn geen mededelingen.  

Verslag van de vorige keer wordt goedgekeurd. 

 

In totaal 20 leden aanwezig. 

 

2.  Kandidaat Politiek Secretaris 
 

An-Jes Oudshoorn is de enige kandidaat voor politiek secretaris. An-Jes is 27 jaar, woont in Haarlem  

Noord en is werkzaam voor de gemeente Amsterdam als coördinator openbare ruimte. Ze komt uit  

een echte D66 familie. Daarnaast wil ze ook haar kennis inzetten voor de politieke zaak. 

 

An-Jes wordt door de AAV benoemd tot politiek secretaris. 
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3. Inventarisatie moties voor landelijke congres 18 april 

a.s. 
 

Er zijn geen moties. 

 

4. Terugblik scholenreis 
 

De scholenreis was in Haarlem een succes. Het is de best bezochte scholenreis tot nu toe met 83  

bezoekers. De discussies waren open en gingen over alle niveaus van het onderwijs. De discussies  

gingen wel over landelijk beleid, lokale toepasbaarheid was wat beperkt. 

 

5. Financieel jaarverslag, door Michael Lambrechtsen 
 

Er was een positief saldo. Dit saldo wordt komt ten goede van de reserves voor de komende  

verkiezingscampagne. Wel is er een reservering gedaan voor de mogelijke extra eenmalige afdracht  

aan de landelijke vereniging.  

 

6. Financiële commissie 
 

De  financiële commissie geeft aan dat het financiële jaarverslag de correcte weergave is van de  

inkomsten en de bestedingen. Wel vindt de kascommissie dat gebudgetteerde gelden ook  

daadwerkelijk uitgegeven dienen te worden. Een voorbeeld zijn de gelden voor de permanente  

campagne. Ook volgt een oproep aan de leden om met goede voorstellen te komen voor  

activiteiten. Jur doet hierop het voorstel om een town hall meeting te organiseren over Nieuwe  

Democratie. Dit voorstel wordt omarmd. 

 

De AAV stemt in met decharge. Wel zal er bij de volgende AAV een plan gepresenteerd worden voor  

permante campagne door het bestuur. 

 

7. Nieuws van de fractie: Misja 
● Er is een nieuwe fractiemedewerker 

● Het bestemmingsplan voor de Koepel wordt behandeld in de Commissie. 

● Frans Hals museum is in financiële problemen, het feit dat er twee locaties zijn draagt niet bij 

aan de financiële stabiliteit van het Frans Hals Museum. 

● Binnen de raad discussie over de bestemming van het voormalig Hudson Bay gebouw. De 

gemeente heeft hier weinig invloed op, omdat de bezitter een commerciële partij is.  Woningen 

en winkels behoren tot de mogelijkheden. Een fietsenkelder ook. 

● De centrale bibliotheek verdient modernisering. 



3 
 

● De finale invulling van de Egelantier nadert. 

● De verbouwing van Het Dolhuys is bijna af. 

● Er is een initiatiefvoorstel van D66 om mogelijkheden te creëren om Haarlem aantrekkelijker te 

maken voor leraren. 

● Er is een initiatiefvoorstel van D66 om heel Haarlem 30 te laten rijden tenzij 50 is aangegeven. 

 

8. Nieuws van de wethouder 
● Voor het Egelantiergebouw zijn er 5 voorstellen uitgekozen. Deze zijn verder in behandeling 

genomen. 

● Goed onderwerp voor Townhall zou zijn ‘Nieuw Democratie’ binnen Haarlem zijn daar 

verschillende initiatieven voor:  

o Zo is er al een wijkraad opgericht voor een nieuw te vormen wijk. Deze wijkraad kan 

meedenken over de invulling van de nieuwe wijk.  

o In Schalkwijk is er digitaal cultuurbudget. Inwoners van die wijk kunnen aanvragen 

indienen voor fondsen. Inwoners kunnen kiezen welke projecten de fondsen kunnen 

krijgen. 

o Er is een jongerenraad. 

o Er komt een kinderraad met een kinderburgermeester. 

● Jeugdzorg zou een stuk effectiever kunnen. 

 

9. Special 
Special Guest: Aart de Koning – adviesbureau Goudappel, presentatie over “De Bereikbaarheid van 

Haarlem”. 

- Conclusies: 

o Positionering Haarlem versterken in MRA. Wat heeft Haarlem te bieden? 

o Lobby Haarlem bij ministerie IenW versterken, nu te beperkt zichtbaar. Ook niet 

altijd consistent. 

- Vervolg in PPC bij thema Mobiliteit. 

 

 

 


