
Algemene ledenvergadering 6 november 2014 

Aanwezig: Henk ter Horst, Herman Zwerink, Louis Rodenstein, Mieke Kuik-Verweg, 

Marjolein Wessels, Metje Kuiper, Peter Elbertse, Bert Kuiper, Wil van Engeland, Jorien 

Geerdink,  Jaap Stapel, Fulya Uysal, Seyit Dereli, Hendry Bosch, Han Meijerink, Jan 

Aaldenberg, Michael Reuvekamp, Arjan de Vries, Mustafa Kocabiyik, Meta Meijer, Sezgin 

Appak 

Afwezig m.k.: Willem Loupatty, Luc Schuur, Lieneke Bolhuis, Chris Harmsen, Anja 

Timmer 

Verslag: Han Meijerink 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

2. Agenda en Mededelingen 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen. 

3. Afscheid Michael Reuvekamp 

Michael heeft zijn functie als bestuurslid neergelegd in verband met zijn drukke 

werkzaamheden. Herman bedankt hem voor zijn inzet. 

4. Welkom nieuwe leden 

De voorzitter verwelkomt Meta Meijer als (her)nieuw(d) lid. Meta geeft aan in het 

verleden lange tijd lid van de partij te zijn geweest en nu weer terug is.  

 

5. Verslag ALV 24 april 2014 

Wat betreft de evaluatie van de verkiezingen die is toegezegd geeft de voorzitter aan, 

dat gewerkt wordt aan het concept en dat deze de volgende ALV wordt voorgelegd aan 

de leden en wordt besproken. De voorzitter geeft aan, dat Gerdie Meijerink nog wordt 

benaderd. Verslag onder dankzegging akkoord. 

 

6. Verslag ledenraadpleging 

 

Bert Kuiper neemt het de fractievoorzitter hoogst kwalijk dat de standpunten vanuit de 

ledenraadpleging niet zijn meegenomen in de coalitieonderhandelingen en niet goed 

duidelijk zijn gemaakt in het coalitieakkoord. Bert Kuiper wil uitleg in de ALV van de 

fractievoorzitter. Peter Elbertse is het hier mee eens. Gesproken wordt over de relatie 

tussen de fractievoorzitter en Esra. De voorzitter geeft aan dit niet met de 

fractievoorzitter te hebben besproken. Bert Kuiper geeft aan, dat hij dit niet met de 

fractievoorzitter zelf besproken te hebben. De voorzitter stelt voor, dat Bert Kuiper 

hierover in gesprek gaat met de fractievoorzitter en sluit niet uit, dat de fractievoorzitter 

hierover een toelichting geeft in een ALV. 

 

7. Stand van zaken fractie 

 

Jaap Stapel schetst de afgelopen periode. Een leerpunt is in ieder geval geweest, dat het 

achteraf verstandiger zou zijn geweest om direct na de verkiezingen de beoogd 



fractievoorzitter in functie te brengen en niet, zoals nu het geval was, eerst de kandidaat 

wethouder en daarna pas de kandidaat fractievoorzitter. 

De fractie zit nog in een leerproces en mist “geschiedenis”. Fulya onderstreept dit. Zij 

heeft veel steun aan de coaches. Jaap benadrukt, dat ook Arjan als formele raadsvolger, 

Henk ter Horst en Jorien Geerdink deel uit maken van het vaste team. 

Verschillende personen in de partij stellen kennis en ervaring beschikbaar. Dit wordt zeer 

op prijs gesteld. 

Jaap geeft een toelichting op de begroting 2015. Binnenkort zal een kerntakendiscussie 

plaatsvinden en Jaap wil graag input uit de afdeling. Jaap stuurt het raadsvoorstel naar 

belangstellenden. Jaap geeft een toelichting over de sluiting van de bibliotheek in de 

Schelhorst. Jaap wil voorstellen de sluiting van de bieb op te schorten tot na de 

kerntakendiscussie. 

Wil van Engeland vraag of iemand hem kan helpen met het lezen van de begroting. 

Bevestigd wordt, dat dit ook zeer lastig is. Herman Zwering geeft aan hem hiermee te 

willen helpen.  

 

8. Mededelingen van het bestuur 

De voorzitter geeft aan, dat Bert Kuiper zaterdag 8 november te horen krijgt of hij op de 

kandidatenlijst voor de Provinciale verkiezingen komt te staan. Op 29 november zal een 

afvaardiging van de afdeling aanwezig zijn bij de vergadering van het gewest. 

Han Meijerink stopt als bestuurslid en secretaris in verband met zijn drukke 

werkzaamheden. Ook Seyit Dereli zal stoppen per 1 januari. Dit was al langer gepland. 

Het bestuur is dan ook op zoek naar versterking. 

 

 

9. Werkplan, planning en begroting 2015 

 

Marjolein Wessels geeft een toelichting op het werkplan. Op de thema-avonden is 

iedereen welkom. Jaap pleit voor de bibliotheek als locatie.  

Peter Elbertse vraagt hoe omgegaan moet worden met landelijke congressen.  

Hij pleit voor het voorbereiden ervan in de ALV en een terugkoppeling van de congressen 

in de ALV. 

Mieke Kuik is blij met het voorstel en complimenteert het bestuur en de steller. 

Seyit geeft een toelichting op de begroting. Door minder zetels in de raad ook minder 

inkomsten.  

Ombudsteam is niet meer actief. 

Er zijn geen middelen voor de Provinciale verkiezingen. 

Begroting en werkplan: vastgesteld door de ALV. 

 

10. Rondvraag 

 

Wil van Engeland gaat in op een artikel in de Tubantia over de minima-uitkeringen met 

de vraag of de fractie hierin iets zou moeten doen. Jaap geeft aan, dat het onmogelijk is 

deze mensen te bereiken. De uitkeringsgerechtigden (70% van de doelgroep) krijgt deze 

uitkering automatisch. 

Arjan de Vries wijst op de mogelijkheid om 2 lidmaatschappen aan te melden voor een 

jaar gratis lidmaatschap. Hij roept op dit te doen. 

Fulya vraagt iedereen mee te denken over kandidaten voor de roos van de maand. 

Michael Reuvekamp vraagt naar het standpunt van de fractie betreffende de 

Caiway/Ziggo affaire. Jaap geeft hierop een toelichting. 



 

11. Sluiting 

 

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 


