
 
 

Verslag ALV 22 juni 2017 

1. Opening 

Welkom geheten door de voorzitter 

 

2. Mededelingen 

Carolien een kaart voor Bert Kuiper en hij mailde aan iedereen een warme groet. 

 

3. Vaststellen agenda 

Agenda wordt vastgesteld 

 

4. Afscheid Jorien en Sezgin 

Bos bloemen voor beiden met dankwoord van de voorzitter, bedankt voor alle inzet. 

 

5. Verslag ALV van 23-03-2017 

Punt 3 email van Rembrandt de Vries zal worden toegevoegd Herman heeft hierover contact gehad en wil het 

hierbij laten. 

Is akkoord en wordt vastgesteld 

 

6. Fractievoorzitter 

Marjolein verwijst naar de nieuwsbrief met haar mededeling om te stoppen na deze raadperiode en hierbij een 

korte persoonlijke toelichting met haar redenen om te stoppen. Thuis druk, bedrijf gestart wat goed loopt, na 2 

periodes is het klaar, wil geen half werk doen. Herman geeft aan dat wij haar besluit respecteren. 

 

7. Nieuws uit de fractie (perspectiefnota) 

Perspectiefnota, er zijn grotere te korte dan verwacht. Er wordt 4,5 miljoen gereserveerd voor de gemeentelijke 

doorontwikkeling. Almelo krijgt 5 ton extra voor kinderen die in armoede leven. Jaap heeft hierover een 

amendement geschreven. We gaan proberen de Klijnsma-middelen apart te zetten. De algemene reserves 

hiervoor in te zetten is niet te begrijpen en de burgemeester even duidelijk maken dat er ook een raad is. 

Verder zijn er nog kleine acties, de motiemarkt om deze in te brengen.  

En er stond in de krant iets over wijkgericht werken en dan toch de wijkcentra sluiten, dat is toch niet te rijmen 

en is ook niet uit te leggen. 

 

8. Campagne commissie 

5 februari  was er een C50 bijeenkomst Wil is er samen met Niek heen geweest 

21 maart was ook een bijeenkomst. 

Er was een belofte van een analyse van de campagne maar die kregen we niet. We kregen wel een campagne 

C350 analyse, vervelend van de landelijke commissie dat ze op deze manier werken. 

Op 10 april is er een bijeenkomst geweest samen met Tom Veldhuis en Gonneke Bennes i.v.m. gezamenlijke 

markt, zelfs de SP doet mee. 

10 juli is er een junior raad deze aanhoren en dan de jongeren betrekken bij de campagne. 

7 juni is er een bijeenkomst geweest in Borne van het Gewest Overijsel, er is veel gebrek aan vrijwilligers. 

Gerard Hammink neemt bepaalde dingen over van Wil van Engeland. 

15 december 2017 horen we of er nieuwe partijen gaan meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zoals 

Denk of PVV, nieuwe partijen manifesteren zich nog niet. 

 

 

 

 



9. Kandidaatstellingscommissie 

De kandidaatstellingscommissie bestaat uit Mieke Kuik, Luc Schuur, Nico Dam, Joke Jansen en Nazar. Ze hebben 

nu 1 bijeenkomst gehad om globaal te verkennen wat ons nu te wachten staat, en wat is reëel.  

We moeten nu denken aan een lijsttrekker nav het besluit van Marjolein. 

Vraag is hoe gaan we de werving doen? En wie gaat werven? 

Jaap geeft aan dat wat er 4 jaar geleden fundamenteel fout ging was dat er een toen 

kandidaatstellingscommissie was en je leverde de briefjes in bij het secretaris van het bestuur en wat er toen 

plotseling plaats vond was dat er toen 2 kandidaatstellingscommissies waren. Eentje een echte en eentje van 

het bestuur daar werden toen de kandidaten voor besproken, wat destijds ook is aangegeven door Lieneke 

Bolhuis. Het moet duidelijk zijn dat de kandidaatstellingscommissie gaat werven. En dat de vermenging wat 

toen plaatsvond dat we daarvoor moeten uitkijken dat dat niet weer gaat gebeuren. Dus een mail of brief 

betreffende sollicitatie sturen naar de commissie en niet naar het bestuur. 

Chris geeft hierop aan dat hij snapt dat het 4 jaar geleden een rare verhouding was, maar geeft ook aan dat het 

bestuur uit dunt, we moeten denken in “wij” denken, samen zorgen voor een mooie lijst. 

De advertentie, hoe en wat? De advertentie voorleggen aan de commissie, Marjolein en het bestuur en dan 

over ongeveer 2 weken voorleggen aan de leden. En dan de advertentie plaatsen in het Almelo’ s Weekblad, via 

social media, Facebook en Twitter. 

Marjolein geeft ook aan te denken buiten de partij kaders, mensen wakker maken en niet alleen zoeken bij de 

leden maar ook daar buiten. 

Herman maakt duidelijk dat het totaal niet aan de orde is dat brieven/sollicitaties worden besproken in het 

bestuur. Hij geeft aan het idee van anoniem solliciteren, alleen kijken naar kwaliteit en past het in ons profiel. 

De leden van deze ledenvergadering geven aan niet te kiezen voor anoniem solliciteren. 

Jaap vraagt waar de brieven/sollicitaties nu naar toegestuurd gaan worden, naar de 

kandidaatstellingscommissie of de secretaris. Nico geeft aan de voorzitter en de leden aan dat er een praktische 

afspraak gemaakt moet worden over waar de brieven/sollicitaties toegestuurd gaan worden, iedereen kan zich 

daarin vinden. 

 

10. Verkiezingsprogramma commissie 

31 maart zijn we gestart. We gaan niet hetzelfde doen als 4 jaar geleden. 

 Werkgroepen zijn met de thema’s aan de slag gegaan 

9 sept is er een oogst-dag, dan komen we met de programmacommissie bij elkaar om met elkaar te delen wat 

hebben we nu allemaal gehoord in de stad/van mensen en hierover gaan we dan een verkiezingsprogramma 

schrijven/maken. Eigenlijk is dit het begin van de campagne. Het is ook een interactief programma, dus 

kom met ideeën, zorgen voor herkenbare punten voor en van de burgers in het programma.  

 

11. Rondvraag  

Dhr. Gietelink heeft 2 brieven gestuurd inzake het natuurgebied Vogelsang gebied, deze brief is gestuurd naar 

Tubantia, en een brief over dat het PvdA moet mee regeren. Na stemming over wel of niet mee regeren zegt de 

meerderheid van stemmen niet doen, niet mee regeren. 

Bram deelt mee dat er op 9 sept een thema-middag ouderen beleid 55+ is. Bert Otten leidt de discussie. Er zijn 3 

thema’s, te weten: Wonen&Werkomgeving, Zorg&Welzijn en Vervoer&Bereikbaarheid. 

 

12. Sluiting 

 

De data van de algemene ledenvergadering in 2017 zijn: 

✓ 23 november 2017 

✓ 14 december 2017 

 


