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Verslag Algemene Ledenvergadering PvdA, afdeling ’s-Hertogenbosch 

Datum: 13 november 2013 

Plaats: De Slinger, ’s-Hertogenbosch 
 

 

1. Opening en welkom 

Voorzitter Deniz Özkanli opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Notulen Algemene ledenvergadering 30 oktober 2013  

De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd. 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Zie voor afmeldingen en aanwezigheid de bijlage. Er zijn geen ingekomen stukken. 

5. Bestuurszaken: 

 

- Vaststellen Jaarplan PvdA ’s-Hertogenbosch 2014 

De voorzitter stelt enkele aanpassingen in het Jaarplan c.q. Werkplan voor. In de eerste 

alinea wordt aangepast dat de gemeenteraadsverziekingen naar verwachting plaatsvinden op 

19 november 2013 (i.p.v. op 12 november 2013). In het functieoverzicht van de 

bestuursleden staan enkele foutjes die gecorrigeerd zullen worden: Deniz Özkanli is geen 

gewestafgevaardigde; Monique Verboven is geen congresafgevaardigde (dat is Reinier van 
Berge Henegouwen); Jan Vos is ook plaatsvervangend afgevaardigde. 

Rieke van de Wetering meldt hierop dat de afdeling in totaal 4 gewestelijk afgevaardigden 

heeft; naast bestuursleden Jan Vos en Nico Kersten zijn dat Rob Bots en Riekie zelf. 

De voorzitter licht het werkplan toe en meldt dat Gé Molenveld vanwege verhindering voor 

de ALV per e-mail een reactie heeft gestuurd op het werkplan. Molenveld zou in het 

werkplan graag een iets meer inhoudelijke lijn zien en waar de activiteiten op worden 

gericht. Alleen bij het eerste stuk over jongeren zie je dat terug, verder zo goed als niet. Als er 

meer leden met opmerkingen in deze richting zijn en als dat leidt tot een groepje dat 

daarmee aan de slag gaat, dan wil Molenveld graag daarin meedenken. 

De voorzitter geeft aan dat het bestuur open staat voor ideeën voor inhoudelijke uitwerking 
van het werkplan.  

 

- Vaststellen Begroting 2014 

Penningmeester Monique Verboven licht de begroting voor 2014 toe. De begrote inkomsten 

bedragen € 8.699,95. Hierin zitten ook een extra bijdrage van de fractie (à € 1.400,-) en een 

afdracht uit het landelijk verkiezingsfonds (€ 3.029,-). De begrote uitgaven bedragen 

€12.129,-. Hierin is een flinke post ogenomen voor campagneactiviteiten (€ 6.929,-). Het 

verschil tussen uitgaven en inkomsten is € 3.430,-. Dit verschil wordt gedekt uit de 

reservemiddelen die de afgelopen jaren zijn opgebouwd op de rekening van het bestuur. 
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Deniz Özkanli meldt dat er vanwege het verkiezingsjaar veel geld gaat zitten in 

campagneactiviteiten. Inke Katoen meldt dat er behalve het geld van het bestuur 

(gepresenteerd in de bestuursbegroting voor 2014) ook vanuit de fractie een bedrag van € 

9.000 beschikbaar is voor de verkiezingscampagne; de fractie spaart namelijk voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Uit dit zogenaamde steunfonds kunnen campagneactiviteiten 

bekostigd worden. 

Ruud Rottier vraagt of er 1 campagnekas komt waar je kunt aankloppen om een activiteit te 

organiseren. Katoen legt uit dat er door verschillende geldstromen niet één kas is, dat het 

geld uit het steunfonds bedoeld is voor zowel fractie als bestuur, dat hiervoor met 
rekeningen en bonnen wordt gewerkt, en dat die middelen daarom ook niet zichtbaar zijn in 

de gepresenteerde bestuursbegroting. 

Hermie van Ommeren zegt dat er geconcludeerd kan worden dat er voldoende middelen zijn 

om campagneactiviteiten te ontplooien; fractie, bestuur en campagnecoördinator zullen de 

financiering van de campagne in nauw overleg regelen.  

Steven Einmahl vraagt of er ook geld beschikbaar is voor de Europese campagne. De 

voorzitter meldt dat hierin is voorzien en dat we bijvoorbeeld voor het Europa-debat van 16 

november aanstaande ook een bijdrage van het partijbureau krijgen. Ook krijgen we van het 

landelijk bureau campagnemateriaal voor de Europese verkiezingen, o.a. voor het canvassen. 

 
De ALV stelt het werkplan voor 2014 (met de voorgestelde aanpassingen) en de begroting 

voor 2014 vast. 

 

6. Gemeenteraadsverkiezingen 2014: Stand van zaken gemeentelijke herindeling, 

verkiezingsprogramma en kandidatenlijst 

 

Door de gemeentelijke herindeling zijn de gemeenteraadsverkiezingen waarschijnlijk op 19 

november 2014. Nu verkiezingsuitstel zeker is, zal in mei 2014 een extra sollicitatietermijn 

worden ingelast voor kandidaatstelling voor het raadslidmaatschap; ook kunnen huidige 

kandidaten zich nog terugtrekken. Na mei adviseert de adviescommissie kandidaatstelling 
het bestuur over de kandidatenlijst. N.a.v. de vorige ALV is een document gemaakt met een 

samenvatting van de opdracht aan de adviescommissie en de opgestelde profielen voor 

raadslid en lijsttrekker. 

 

In de vorige ALV is afgesproken dat leden tussentijds de mogelijkheid krijgen om te reageren 

op het verkiezingsprogramma in wording. Momenteel wordt het ruwe materiaal 

geredigeerd. Het conceptprogramma voorleggen aan de leden kan via de website die voor 

iedereen toegankelijk, via een thematische bespreking van een stuk van het programma in 

bijvoorbeeld een BIEBdebat, of via een discussiegroepje.  

Op de vraag of we geen informatie weggeven als we het op de site zetten geeft de voorzitter 
aan te willen kiezen voor transparantie; wat de PvdA vindt is geen geheim en een open 

communicatie over het programma biedt alleen maar meer mogelijkheden voor inbreng. 

Nico Kersten meldt dat de programmacommissie inderdaad graag wil dat mensen 

commentaar geven op de ideeën. Inke Katoen meldt dat een open communicatie, 

bijvoorbeeld via Facebook, ook kan zorgen voor meer publiciteit. 

Uitgangspunt bij het maken van het verkiezingsprogramma is het gesprek voeren met elkaar, 

de vorm zal later worden bepaald. 

 

Het bestuur neemt inhoudelijk de volgende punten mee:  

- Issues uit Nuland en Vinkel in het programma verwerken. 
- Ook Rosmalen verdient specifieke aandacht. 

- Ben Brands (wethouder Maasdonk) en Elly de Jonge (oud-wethouder van Den Bosch & oud-

wethouder ‘van buiten’ van Maasdonk) benaderen. 
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7. Van de fractie 

De fractie heeft in de afgelopen weken in de diverse commissies de gemeentebegroting voor 

2014 besproken. Fractievoorzitter Hermie van Ommeren zegt dat de begroting er goed 

uitziet, met veel PvdA-punten, bijvoorbeeld over armoede en de aandachtswijken. De PvdA is 

niet zo gelukkig met het flankerend beleid voor JB500; er zijn twijfels of extra investeringen 

wel nodig zijn om het succes van het Jeroen Bosch jaar te vergroten. Liever ziet de PvdA dat 

geld beschikbaar komt voor het vullen van het energiebesparingsfonds om bij te dragen aan 

duurzaamheid. Ook is de begroting voor 2016 nog niet sluitend. Er is wel ruimte voor een 
economisch investeringsfonds, met middelen voor bedrijven t.b.v. economische 

ontwikkeling. Een belangrijk punt voor de PvdA is dat het GZG-terrein gaat leven, o.a. met de 

bibliotheek, dat komt in 2014 opnieuw op de agenda. Inke Katoen en Latif Hasnaoui geven 

aan dat cultuur belangrijk is voor de stad en dat daarover ook met leden gepraat moet 

worden, bijv. over de noodzaak van nieuwe gebouwen en cultuur als PvdA-punt. De 

voorzitter wijst nog op het stukje dat Hermie op de PvdA-website heeft geschreven over de 

gemeentebegroting en hij bedankt Hermie, Inke, Latif en Lisette voor hun aanwezigheid. 

 

8. Rondvraag / wvttk 

Inke Katoen: Op 16 november is er in de Verkadefabriek een debat over Europa.  
Lisette van der Swaluw: Het BIEBdebat op 29 november gaat over wonen. 

Deniz Özkanli wil namens het bestuur nogmaals zijn dank uitspreken voor het goede werk dat 

oud-secretaris Marian de Vaan heeft geleverd. In de vorige ALV is dit niet zo uitgebreid aan 

de orde gekomen omdat het bestuur zelf al afscheid had genomen van Marian. Met een luid 

applaus onderschrijft de ALV deze dankbetuiging.  

 

9. Discussie: Thema ‘Participatie, zorg & opvang, werk & inkomen’  

Thematische discussie o.l.v. Nico Kersten ter voorbereiding op het verkiezingsprogramma. 

 

10. Sluiting 
Om 22.10 sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Bijlage 

 

Aanwezig  Afgemeld 

Steven Einmahl Marja van Noort Margreet Rookmaker 

Harm Rijks Inke Katoen Marian de Vaan 

Deniz Özkanli Lisette van der Swaluw Hans van Attenveld 

Jeannette van der Sanden Nico Kersten Ad Mol 

Osman Cifci Wout de Vogel Mevrouw J. Meijer-Faber 

Latif Hasnaoui Minke Oskam Rob Bots 

Monique Verboven Hermie van Ommeren Peter de Leeuw 

Sepideh Haj Modiri Daniëlle van Elst Hans Hermans 

Margreet van Dijl-Glas Els Lemmens Gé Molenveld 

Jacques van der Bijl Freek Morel Reinoud van Uffelen 

Riekie van de Wetering  Jeroen Weyers 

Chris Huinder  Jan Vos 

Ruud Rottier  Christel Vos-Artz 

Piet Ronnes  Beate van der Ploeg 

Wylfries Saebu  Marc Horsten 

 


