
	  
	  
Verslag	  ALV	  donderdag	  23	  maart	  2017	  
	  

1. Opening	  
Verkiezingsuitslag:	  zeer	  teleurstellend	  en	  een	  afstraffing	  voor	  de	  PvdA.	  De	  uitkomst	  laat	  zien	  
hoe	  er	  op	  dit	  moment	  wordt	  gedacht	  en	  dat	  moet	  serieus	  genomen	  worden.	  We	  moeten	  het	  
vertrouwen	  terug	  winnen	  en	  niet	  te	  lang	  stil	  staan	  bij	  wat	  is	  geweest.	  Er	  ontstaan	  mooie	  
initiatieven	  en	  er	  is	  optimisme	  te	  merken	  en	  het	  aantal	  nieuwe	  leden	  dat	  zich	  heeft	  
aangemeld	  is	  opmerkelijk	  en	  geeft	  goede	  hoop	  voor	  de	  toekomst.	  

2. Mededelingen	  
Ø Wil	  is	  naar	  C	  50	  geweest-‐>	  er	  is	  een	  analyse	  van	  de	  verkiezingsuitslag	  en	  daar	  komt	  

nog	  een	  email	  over	  naar	  de	  leden.	  
Ø Jorien	  heeft	  zich	  kandidaat	  gesteld	  voor	  het	  gewestelijk	  bestuur.	  

	  
	  

3. Verslag	  ALV:	  	  
Vastgesteld	  met	  aanvulling	  van	  onderstaande	  punten:	  

Ø Er	  zijn	  nog	  gesprekken	  gaande	  met	  2	  kandidaten	  voor	  de	  
kandidaatstellingscommissie	  	  

Ø Email	  van	  Rembrandt	  de	  Vries	  wordt	  aan	  het	  verslag	  toegevoegd	  en	  Herman	  zal	  
contact	  met	  Rembrandt	  opnemen.	  

	  
4. Campagne	  commissie	  

Moet	  nog	  een	  evaluatie	  plaatsvinden.	  Stemming	  was	  erg	  goed	  in	  het	  team	  ondanks	  de	  
negatieve	  reacties	  van	  kiezers.	  Speciale	  dank	  aan	  Bert	  Kuiper	  en	  Meta	  Meijer	  voor	  de	  vele	  
hulp	  en	  ondersteuning.	  Ruud	  de	  Jong	  krijgt	  nog	  een	  presentje	  namens	  GL/PvdA	  en	  D66	  voor	  
het	  gebruik	  van	  het	  pand	  in	  de	  stad	  als	  uitvalbasis.	  Complimenten	  voor	  Wil	  van	  Engeland	  en	  
het	  beheer	  van	  de	  financiën.	  Alle	  leden	  van	  het	  campagneteam	  worden	  bedankt	  voor	  de	  
fantastische	  inzet	  en	  krijgen	  een	  roos	  van	  de	  voorzitter	  als	  waardering	  vooral	  het	  werk.	  
	  

5. Terugkoppeling	  verkiezingsprogramma	  commissie	  
Thijs	  de	  Bree	  zal	  de	  commissie	  op	  weg	  helpen	  en	  advies	  geven	  over	  eerder	  door	  de	  provincie	  	  
gebruikte	  werkwijze	  waarop	  de	  commissie	  informatie	  kan	  ophalen	  bij	  de	  inwoners	  van	  de	  
stad.	  De	  bedoeling	  is	  dat	  we	  de	  stad	  ingaan	  en	  informatie	  (	  per	  onderwerp)	  ophalen	  bij	  
diverse	  groepen	  mensen	  en	  organisaties.	  Uiteindelijk	  zal	  dit	  moeten	  lijden	  tot	  een	  
verkiezingsprogramma	  dat	  op	  brede	  steun	  kan	  rekenen.	  Er	  komen	  inspraakrondes	  voor	  de	  
leden	  op	  het	  verkiezingsprogramma.	  Het	  zal	  in	  begrijpelijke	  taal	  worden	  geschreven.	  	  
Onderwerpen	  die	  tijdens	  de	  ledenvergadering	  naar	  voren	  worden	  gebracht	  zijn:	  

• Wijkaccomodaties	  
• Sportaccommodaties	  
• Verkeersplannen	  (mobiliteitsplan)	  
• Doelgroepen	  in	  gemeentelijk	  vastgoed	  
• Ouderen/eenzaamheid	  
• Huurwoningen	  
• Toegang	  tot	  cultuur	  (	  middenklasse)	  
• Werk	  (verdringingstoets)	  
• Leegstaande	  panden	  
• Veiligheid	  (	  uitgaan)	  
• Ongedierte	  in	  de	  wateren	  



• Afval	  
• Onderwijshuisvesting	  
• 	  Duurzaamheid	  
• Sport	  
• Bestemmingsplannen	  (visie)	  

6. Afscheid	  Metje	  Kuiper:	  
Een	  grote	  bos	  bloemen	  als	  dank	  voor	  alle	  inzet	  als	  bestuurslid	  
	  

7. Nieuws	  uit	  de	  fractie	  
Ø Mobiliteitsvisie:	  een	  trieste	  gang	  van	  zaken	  dat	  is	  afgeschoten	  door	  de	  raad	  met	  het	  

uiteindelijke	  resultaat,	  niets	  doen	  
Ø Sportaccommodaties:	  Bert	  Kuiper	  komt	  naar	  de	  fractie	  met	  informatie.	  Er	  wordt	  

contact	  opgenomen	  met	  sportservice	  Overijssel	  om	  informatie	  te	  krijgen	  over	  de	  
kosten.	  

Ø Besluit	  om	  aandelen	  twence	  te	  verkopen	  
Ø Perspectiefnota	  komt	  eraan	  
Ø Jumilage	  Denizli:	  eenzijdig	  opgezegd.	  

	  
8. Rondvraag:	  

Op	  6	  april	  is	  er	  een	  symposium	  over	  levensloop	  bestendig	  wonen.	  (Allen	  welkom)	  
	  

9. Sluiting	  
	  
De	  data	  van	  de	  algemene	  ledenvergadering	  in	  2017	  zijn:	  

ü 22	  juni	  2017	  
	  
	  
	  


