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Haarlem  D66 krijgt het voor 

elkaar 

 
 

 

 

Notulen VERGADERING AAV D66 HAARLEM, woensdag 15 april 2021 

Verslag door Dimitry van den Berg, plv. secretaris 

1. Opening en Agenda 
Vergadering start om 20.10 

2. Mededelingen 
Geen 

3. Notulen 
Notulen aangenomen. Met opmerking ten aanzien van suggesties begroting, campagnekas en 

ledenactiviteiten. 

4. Verkiezingsprogramma op hoofdlijnen 
An-Jes Oudshoorn geeft een korte introductie er zijn nog een groot aantal thema-avonden. 

Tom Damen geeft inzicht in gedachtenrichtingen. Teveel inzetten op onderwijs wordt als zorgenpunt 

gezien omdat de gemeentelijke invloed beperkt is. Een balans tussen wat mogelijk is en onmogelijk 

is gewenst. Inzet op jongerenbeleid kan een goed uitgangspunt zijn.  

Verkiezingsprogramma is ook een onderhandelingsdocument. 
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5. Wijkraden 
Duvan Couvee vertelt over het ophalen van informatie uit de stadsdelen. Dit als inhoud voor het 

verkiezingsprogramma. Maar ook als onderdeel van het vergroten van de zichtbaarheid van D66 in 

Haarlem in het kader van permanente campagne. Er zijn nog stadsdeelambassadeurs nodig! 

6. Jaarrekening 
Boris Uiterdijk presenteert de jaarrekening 2020. Sander van Leijenhorst namens de kascommissie 

geeft zijn goedkeuring aan de jaarrekening 2020. Het advies is om de bestemmingsreserve op te 

nemen omdat landelijk mogelijk geld uit onze kas halen. Het advies is ook om het geld meer uit te 

geven. De AAV geeft decharge.  

7. Terugblik landelijke verkiezingscampagne 
De campagne heeft de doelstellingen gehaald. We zijn de grootste in Haarlem geworden. Er is ook 

goed op de lokale kandidaten gestemd. 

8. GR022: Aankondiging kandidaatstelling lijsttrekker 
Het proces wordt toegelicht. Er komt een formulier om aan te melden en 

ondersteuningsverklaringen te regelen. De presentatieavond op 23 juni moet nader uitgewerkt 

worden. 

9. Update samenwerking Groot Haarlem 
We zijn in overleg met de andere afdelingen over samenwerking met Heemstede, Zandvoort en 

Bloemendaal.   

10.  Nieuws van de fractie en de wethouder 
Thessa: Politiek actief worden in Haarlem dag. 

Meryem: Een plek voor Domus vinden is lastig. 

Bas: Haarlems warmtenetwerk visie daarop.  

Jur: Er zijn veel wijzigingen in de ambtelijke organisatie.   

11. Rondvraag 
Er wordt een enquête rondgestuurd. 

 

 


