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Algemene Leden Vergadering, Afdeling Almelo 
Donderdag, 23 februari 2017 
Plaats van handeling: de Schelf, Binnenhof 51 te Almelo 
Voorzitter: Herman Zwerink 
Aanwezig: M. Kizilocak, J. Geerdink, M. Wessels, J. Tip, J. Stapel, P. Elbertse, W. van Engeland,  
G. Hammink, M. Kuiper, J. Jansen-Jansen, M. Meijer, B. Kuiper, A. Gietelink, H. Zwerink, T. Munter, 
M. Kuik-Verweg, H. Honça en C. Hoek 
Met kennisgeving afwezig: L. Schuur, N. Dam, C. Harmsen, L.C. Rodenstein, A. de Vries, Pieter 

	  
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom 
 

2. Mededelingen 
M. Kizilocak en J. Tip geven aan de ze om 9 uur weggaan. Jaap Stapel komt later. 
Verder zijn geen mededelingen. 
 

3. Vaststellen agenda 
Agenda is akkoord en vastgesteld 

 
4. Verslag ALV van 19 januari 2017 

Metje Kuiper geeft aan dat haar vraag die bij de rondvraag werd gesteld er krom in staat vindt 
zij de vraag was of er gekozen werd door de afdeling om een alfabetische lijst te presenteren 
op de ledenvergadering en nu staat er net of zij niet weet dat de lijst alfabetisch is. Carolien 
Hoek geeft aan dat dit niet zo was bedoelt.  
Het antwoord blijft ja het blijft een alfabetische lijst. 
Het wordt aangepast. 
Verder wordt het verslag onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld. 

 
5. Benoemen kandidaatstellingscommissie 

Er zijn een aantal kandidaten voorgesteld dit zijn, Nico Dam, Mieke Kuik, Joke Jansen,  
Luc Schuur en met 1 kandidaat zijn wij nog in gesprek.  
Met grote instemming zijn de leden akkoord met deze kandidaten voor de 
kandidaatstellingscommissie. 

 
6. Vaststellen functieprofielen raadslid, lijsttrekker en wethouder 

Profielenschetsen zijn overgenomen van het landelijke. Deze zijn landelijk vastgesteld. 
Bij de profielschets van de waardengedreven politicus worden onze punten als aanvulling 
apart toegevoegd bij het landelijk vastgestelde profiel die wij gaan gebruiken, het wordt onze 
lokale uitwerking. 
Verder wordt deze profielschets vastgesteld 

 
Profielschets raadslid en fractievoorzitter 
De aangedragen punten voor verandering in de profielschets worden veranderd. 
Verder wordt deze profielschets vastgesteld 

 
Profielschets wethouder 

 Er volgt een discussie/overleg over de vraag moet een wethouder woonachtig zijn in Almelo. 
Er worden 3 varianten voorgesteld: *moet woonachtig zijn in Almelo 

      *bij voorkeur of bereidheid te gaan wonen in Almelo 
      *of we laten het profiel zoals die is 

Na meerderheid van stemmen wordt gekozen voor de 2e variant. Deze wordt toegevoegd aan  
het profiel.  
Verder wordt deze profielschets vastgesteld 
 
 
 
 
 
 



7. Samenstelling commissie verkiezingsprogramma 
Marjolein en Jaap geven aan hierbij betrokken te willen zijn. 
We nemen onze 8 punten plan als leidraad. Om te gaan evalueren met verschillende mensen, 
groepen, op verschillende momenten, op verschillende plekken in de stad, om op te gaan 
halen wat we nodig hebben, wat dan eventueel in het verkiezingsprogramma wordt 
opgenomen. Laten we ons profileren op die punten die haalbaar zijn, en wat de inwoners van 
Almelo van belang vinden. Het verkiezingsprogramma moet klaar zijn voor de 
kandidaatstelling. De vraag is aan de leden wie wil er input leveren voor de commissie? 
Wil van Engeland, Tom Munter, Jorien Geerdink, Peter Elbertse en Metje Kuiper geven aan 
dat wel te willen doen. 
Herman Zwerink wil wel graag bij een aantal gesprekken aanwezig te zijn. 
Bert Kuiper geeft aan wel bereikbaar te zijn voor vragen en dergelijke. 

 
8. Vaststellen jaarrekening 

Er is geconstateerd dat de financiële zaken best wel beroerd zijn. 2e constatering is dat het 
jaarverslag compleet is. Eind en begin resultaat is hetzelfde. Complimenten voor onze 
penningmeester Haybaret Honça. 

 
9. Campagneteam o.l.v. Wil van Engeland 

We hebben een leuke plek in de stad, een honk samen met D66 en GroenLinks. Wij zijn open 
op de donderdagavond en zaterdag. Wij gaan proberen vanuit het Honk te gaan canvassen. 
Donderdagochtend 2 maart 2017 misschien een bezoek van Lodewijk Asscher dit is nog niet 
zeker. 
Dinsdagmiddag 7 maart 2017 komt Sharon Dijksma. 
Er worden kleine gebakjes rondgebracht/uitgedeeld aan het personeel van Huize Friso, 
Eugeria , het Meulenbelt misschien op een doordeweekse dag of op een zaterdag. 

 
10. Nieuws uit de fractie 

Dinsdag 23 februari 2017 politiek beraad over de wijk accommodaties. 
Er is opgehaald bij de fracties wat de investeringswensen zijn voor perspectief nota. Wij 
hebben aandacht gevraagd voor armoedebeleid, wijkcentra als spil in de wijk als investering 
genoemd, afvalinzameling en vrijwilligerswerk. 
Iedereen kon hiervoor input leveren en dat heeft iedereen gedaan behalve het CDA. 
Er is een nieuwe mobiliteitsplan Noord, dit is geen raadsvoorstel, maar een voorstel aan de 
raad, heel erg merkwaardig. 
Er was een motie ingediend voor buslijn 25, maar deze heeft het net niet gehaald, was samen 
ingediend met LAS achteraf gezien was deze misschien te scherp geformuleerd voor Irene 
ten Seldam. 

 
11. Rondvraag 

Metje Kuiper geeft tot haar spijt aan het boxje voor de bijdrage te zijn vergeten. Bijdrage 
zonder het boxje kan ook. 
Meta Meijer geeft aan ivm het ontzettende geld te kort, als we nu niet aan het landelijke 
storten maar aan de eigen afdeling storten, als extra. Herman Zwerink geeft aan laten we na 
de tweede kamer verkiezingen kijken hoe we dat voor ons zelf kunnen gaan 
regelen/bedenken  
Niew lid, de heer A. Gietelink. 

 
12. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen en wenst wel thuis 

	  


