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Afdeling	  Almelo.	  
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1. Opening.	  
De	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  de	  aanwezigen	  welkom.	  
Afwezig	  zijn:	  Luc	  Schuur,	  Bert	  Kozijn,	  Marjolein	  Wessels,	  Chris	  Harmsen,	  Hayrabet	  Honca	  en	  Meta	  
Meijer;	  allen	  met	  kennisgeving.	  Jorien	  Geerdink	  komt	  mogelijk	  wat	  later.	  

2. Mededelingen.	  
Anja	  Timmer	  vraagt	  een	  moment	  van	  aandacht	  om	  Jaap	  Stapel	  te	  bedanken	  voor	  het	  werk	  dat	  hij	  
de	  afgelopen	  maanden	  heeft	  verzet.	  In	  een	  buitengewoon	  roerige	  paar	  maanden	  was	  Jaap	  
continu	  paraat	  en	  een	  stabiele	  factor.	  	  

3. Vaststellen	  agenda.	  
De	  agenda	  wordt	  vastgesteld.	  Het	  nagezonden	  agendapunt	  Verslag	  gesprek	  Luc	  Schuur	  en	  Bert	  
Kozijn	  met	  de	  fractie	  wordt	  vanwege	  het	  afwezig	  zijn	  van	  beide	  heren	  doorgeschoven	  naar	  de	  
volgende	  ALV.	  

4. Verslag	  	  ALV	  van	  2	  juni	  2016	  	  
Het	  verslag	  wordt	  onder	  dankzegging	  goedgekeurd.	  

5. 	  Benoeming	  secretaris.	  
De	  voorzitter	  introduceert	  mevrouw	  Caroline	  Hoek	  en	  draagt	  haar	  voor	  als	  nieuw	  bestuurslid.	  De	  
vergadering	  stemt	  hiermee	  in.	  Caroline	  neemt	  de	  taak	  van	  secretaris	  op	  zich.	  Waarvoor	  dank!	  

6. Gemeenteraadsverkiezingen	  2018.	  
De	  voorzitter	  licht	  de	  procedure	  toe,	  als	  beschreven	  in	  de	  evaluatie	  naar	  aanleiding	  van	  de	  
gemeenteraadsverkiezingen	  van	  2014.	  Met	  name	  de	  positie	  van	  de	  bestuursleden	  die	  expliciet	  
hebben	  aangegeven	  weer	  in	  aanmerking	  te	  willen	  komen	  voor	  de	  kandidatuur.	  De	  voorzitter	  
vraagt	  instemming	  van	  de	  vergadering	  om	  Metje	  Kuiper	  en	  Jorien	  Geerdink	  zo	  lang	  mogelijk	  in	  
het	  bestuur	  te	  houden.	  Nadrukkelijk	  wordt	  benoemt	  dat	  deze	  bestuursleden	  bezijden	  de	  
onderwerpen	  te	  houden	  die	  de	  komende	  gemeenteraadsverkiezingen	  aangaan.	  	  
De	  vragen,	  opmerkingen	  en	  aanbevelingen	  die	  in	  dezen	  door	  verschillende	  leden	  worden	  
aangegeven	  zijn:	  
• Tot	  welk	  moment	  mogen	  zij	  bestuurslid	  blijven?	  	  Vz	  wil	  wel	  een	  duidelijk	  moment	  markeren.	  
• Wat	  	  is	  de	  rol	  van	  beide	  bestuursleden	  t.a.v.	  de	  verkiezingen?	  Vz:	  tot	  op	  heden	  nog	  geen.	  Dat	  

blijft	  ook	  zo.	  
• Is	  dit	  met	  de	  fractie	  besproken?	  	  Jaap	  Stapel	  antwoord	  dat	  Marjolein	  Wessels	  een	  

voorbehoud	  maakt,	  hijzelf	  is	  akkoord.	  
• Is	  de	  openstelling	  van	  de	  kandidatuur	  een	  goed	  moment	  om	  als	  markeer	  te	  gebruiken?	  	  De	  

vergadering	  vindt	  dit	  een	  helder	  moment	  en	  is	  daarmee	  akkoord.	  
• Betracht	  uiterste	  voorzichtigheid	  om	  de	  procedure	  zo	  zuiver	  mogelijk	  te	  houden.	  



• Wie	  gaat	  de	  evaluatie	  doen	  van	  de	  fractie	  en	  de	  wethouder?	  Vz	  antwoord	  dat	  die	  taak	  bij	  
Chris	  Harmsen	  en	  Louis	  Rodenstein	  ligt.	  Wegens	  omstandigheden	  in	  het	  laatste	  half	  jaar	  is	  
het	  daar	  tot	  nu	  toe	  nog	  niet	  van	  gekomen.	  Dit	  moment	  is	  echter	  geagendeerd.	  	  

7. Procesvoorstel	  fractie	  aan	  de	  raad.	  
Dit	  agendapunt	  wordt	  samengevoegd	  met	  punt	  8:	  Nieuws	  uit	  de	  fractie.	  

8. Nieuws	  uit	  de	  fractie.	  
Jaap	  Stapel	  geeft	  een	  chronologisch	  resumé	  van	  de	  afgelopen	  maanden.	  Hij	  leid	  de	  vergadering	  
langs	  de	  data	  en	  de	  opeenstapeling	  van	  wat	  een	  heldere	  procedure	  leek,	  tot	  wat	  het	  niet	  meer	  te	  
beheersen	  tumult	  werd.	  En	  in	  dat	  tumult	  is	  ons	  de	  regie	  op	  een	  onfatsoenlijke	  manier	  uit	  handen	  
genomen.	  Het	  past	  niet	  bij	  de	  PvdA	  om	  een	  straatgevecht	  aan	  te	  gaan,	  maar	  helder	  is	  dat	  	  
onvermoede	  krachten	  en	  dito	  manoeuvres	  hebben	  geleid	  tot	  een	  situatie	  die	  louter	  verliezers	  
kent.	  	  

Op	  dit	  moment	  is	  de	  situatie	  als	  volgt:	  

Rob	  Franken	  is	  aangezocht	  om	  te	  onderzoeken	  of	  het	  procesvoorstel	  dat	  de	  fractie	  op	  verzoek	  
van	  de	  coalitiepartners	  heeft	  geschreven,	  realistisch	  is.	  En	  dat	  antwoord	  moet	  komen	  van	  de	  
Gemeenteraad.	  Daarbij	  zijn	  drie	  scenario’s	  denkbaar:	  

1) De	  coalitie	  gaat	  verder	  met	  3	  wethouders,	  
2) Er	  komt	  een	  wethouder	  die	  boven	  de	  partijen	  staat,	  
3) De	  PvdA	  mag	  opnieuw	  een	  sollicitatieprocedure	  starten	  om	  een	  nieuwe	  wethouder	  te	  

werven.	  

Mocht	  de	  raad	  voor	  de	  laatste	  optie	  kiezen,	  dan	  gaan	  de	  PvdA	  onder	  leiding	  van	  de	  
procesbegeleider	  aan	  de	  slag.	  Alles	  lijkt	  er	  echter	  op	  dat	  de	  steun	  voor	  optie	  drie	  een	  
meerderheid	  heeft	  van	  21	  voor	  en	  14	  tegen,	  in	  het	  meest	  positieve	  scenario.	  	  En	  in	  de	  
wetenschap	  dat	  SP	  en	  CU	  het	  jammer	  vinden	  als	  de	  PvdA	  uit	  de	  coalitie	  zou	  stappen	  en	  het	  CDA	  
het	  voorstel	  in	  beraad	  heeft	  ,	  ziet	  het	  er	  naar	  uit	  dat	  onze	  rol	  in	  de	  coalitie	  eindig	  lijkt.	  	  Het	  
raadsprogramma	  echter,	  waar	  ook	  de	  PvdA	  aan	  heeft	  meegeschreven	  en	  nog	  steeds	  achter	  staat,	  
heeft	  wel	  de	  volledige	  steun	  van	  de	  gehele	  raad.	  De	  fractie	  geeft	  hiermee	  aan	  voor	  een	  dilemma	  
te	  staan	  en	  wil	  vanavond	  de	  vergadering	  consulteren.	  

De	  reacties	  vanuit	  de	  vergadering:	  

• Waarom	  is	  onze	  coalitiepartner	  CDA	  zo	  terughoudend	  ten	  opzichte	  van	  ons?	  
• Waarom	  krijgen	  wij	  geen	  onvoorwaardelijke	  steun	  van	  onze	  coalitiepartner?	  
• Hoe	  is	  het	  mogelijk	  dat	  het	  CDA	  wil	  bepalen	  welke	  keuze	  wij	  maken	  inzake	  de	  wethouder?	  

o Jaap	  Stapel	  kan	  deze	  vragen	  en	  verbazing	  alleen	  maar	  onderschrijven.	  
• 	  Pas	  op	  dat	  je	  in	  de	  komende	  periode	  geen	  motie	  van	  wantrouwen	  ‘aan	  de	  broek’krijgt!	  
• Stop	  er	  mee!	  
• Stap	  eruit,	  lik	  je	  wonden	  en	  bouw	  samen	  weer	  opnieuw	  op.	  We	  zijn	  op	  deze	  wijze	  veel	  te	  

afhankelijk!	  
• Trekken	  we	  zelf	  ‘de	  stekker	  eruit’	  of	  laten	  we	  de	  procesbegeleider	  concluderen	  dat	  het	  geen	  

zin	  meer	  heeft?	  



• Probeer	  het	  vinden	  vaneen	  nieuwe	  wethouder	  los	  te	  trekken	  van	  politieke	  kleuren.	  
• Trek	  je	  conclusie	  na	  de	  consultatieronde.	  
• Is	  er	  überhaupt	  wel	  een	  nieuwe	  wethouder	  te	  vinden	  die	  deze	  klus	  namens	  de	  PvdA	  aandurft?	  
• Wat	  is	  de	  formele	  rol	  van	  de	  ALV	  inzake	  het	  handelen	  van	  de	  fractie	  in	  dezen?	  	  Vz:	  louter	  een	  

consulterende.	  

De	  voorzitter	  refereert	  aan	  een	  oude	  wet	  die	  zegt:	  Wie	  breekt,	  betaald.	  Dan	  moeten	  we	  maar	  
betalen.	  Het	  afdelingsbestuur	  ziet	  dat	  er	  voor	  ons	  geen	  plaats	  meer	  is	  in	  de	  coalitie.	  De	  PvdA	  
wordt	  willens	  en	  wetens	  gedwarsboomd.	  	  Er	  hoeft	  geen	  nieuw	  coalitieakkoord	  te	  komen,	  de	  raad	  
steunt	  dit	  unaniem.	  Dus	  ga	  constructief	  oppositie	  voeren.	  Stem	  voor	  waar	  kan	  en	  ga	  er	  voor	  
liggen	  als	  het	  niet	  des	  PvdA	  is.	  	  

Jaap	  Stapel	  wil	  van	  de	  vergadering	  weten	  hoe	  zij	  staat	  tegenover	  de	  optie	  om	  bij	  andere	  linkse	  
partijen	  actief	  een	  wethouder	  te	  werven.	  	  In	  de	  jaren	  ’70	  was	  er	  in	  Almelo	  immers	  ook	  een	  
samenwerking	  tussen	  de	  progressieve	  partijen.	  	  

De	  fractie	  zal	  de	  input	  van	  de	  ALV	  mee	  wegen	  in	  haar	  besluit.	  

9. Rondvraag.	  
Bert	  Kuiper	  vraagt	  de	  aandacht	  voor	  de	  aanstaande	  Parlementsverkiezingen.	  Uit	  deze	  provincie	  
worden	  maximaal	  drie	  kandidaten	  op	  de	  kandidatenlijst	  geplaatst.	  Uit	  hoofde	  van	  scout	  vraagt	  
Bert	  om	  potentiële	  kandidaten	  aan	  te	  dragen	  of	  leden	  die	  zelf	  ambitie	  hebben	  zich	  bij	  hem	  te	  
melden.	  

10. Sluiting.	  
De	  voorzitter	  dankt	  de	  aanwezigen	  voor	  hun	  constructieve	  bijdrage	  en	  wenst	  wel	  thuis.	  

	  

	  

	  


