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Verslag Algemene Ledenvergadering PvdA, afdeling ’s-Hertogenbosch  

Datum: 10 juli 2014 

Plaats: SCC De Helftheuvel, ’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 18 maart 2014  

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. Gemeenteraadsverkiezingen 2014:  

 

- Vaststellen verkiezingsprogramma  

 

Na een toelichting over de werkwijze bij het opstellen van het programma door de 
voorzitter en een toelichting op de inhoud en accenten van het programma door 

fractievoorzitter Lisette van der Swaluw stellen de leden enkele vragen. Onder andere of 

er ook een kortere versie van het programma komt. Het antwoord daarop is ja. Daarna is 

gestemd over de volgende amendementen tot wijziging van het verkiezingsprogramma. 

  

• Joke Smits: Bij de bibliotheek mis ik toegankelijkheid voor mensen met een 

leesbeperking. Amendement aangenomen.  

• Joke Smits: Bij het thema sport zie ik graag de vermelding: aandacht voor aangepast 
en geïntegreerd sporten voor mensen met een beperking. Amendement 

aangenomen. 

• Piet Ronnes: Vanwege de nadruk op ‘samen’ graag een meer prominente plaats voor 

het betrekken van bewoners bij overleggen en besluitvorming. Het komt naar voren 

onder het kopje bestuurscultuur en communicatie, maar samenwerking met 

bewoners verdient ook een vermelding in de inleidende paragraaf. Amendement 

aangenomen. 

• Marcia van der Wens: Er staat dat de PvdA gaat voor een fijne en gezonde 
schoolomgeving voor kinderen die gebruik maken van het bijzonder onderwijs. Dat 

moet speciaal onderwijs zijn. Wat betreft huisvesting voor het speciaal onderwijs 

moet er rekening mee gehouden worden dat de overheid in het kader van passend 

onderwijs aanstuurt op plaatsing van leerlingen in het regulier onderwijs. 

Amendement aangenomen. 

• Albert Oostra: Bij het thema duurzaamheid staat dat de PvdA de groene omgeving 

rondom de stad spaart. Daar graag ook de groene omgeving in de stad noemen. 

Groen in de stad is ook belangrijk om hittestress tegen te gaan. Dit graag toevoegen 
bij de vermelding dat water in de stad belangrijk is om hittestress tegen te gaan. 

Amendement aangenomen. 
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• Steven Einmahl: Ik zou graag zien dat in het programma de naam ’s-Hertogenbosch 

wordt gebruikt en niet Den Bosch. Amendement afgewezen. 

 
De ALV stemt in met het verkiezingsprogramma. De voorzitter spreekt zijn dank uit voor 

het harde werk van de programmacommissie en de vele leden die hebben bijgedragen 

aan de totstandkoming van het programma. Het bestuur zal zorg dragen voor verwerking 

van de amendementen in het definitieve programma.  

De voorzitter vraagt of er kandidaten op de ontwerpkandidatenlijst zijn die een 

persoonlijk voorbehoud willen maken bij onderdelen van het vastgestelde 

verkiezingsprogramma. Er zijn geen kandidaten die een voorbehoud willen maken.  

 
- Vaststellen kandidatenlijst 

 

De voorzitter geeft een toelichting op het proces van de totstandkoming van de 
ontwerpkandidatenlijst en dankt de adviescommissie kandidaatstelling, voorgezeten 

door Joke van der Beek, voor hun inzet, vakkundig werk en zorgvuldig advies. Namens 

het bestuur motiveert de afdelingsvoorzitter de ontwerpkandidatenlijst.  

De voorzitter geeft uitleg over het stemmen over de kandidaten op de lijst. Er wordt een 

commissie van stemopneming ingesteld om stemmen te tellen; Reinier van Berge 

Henegouwen, Albert Jan de Vries en Peter de Leeuw melden zich hiervoor. Dan wordt 

overgegaan tot de daadwerkelijke vaststelling van de kandidatenlijst.  

Plaats 1 en 2 worden vastgesteld als voorgesteld. Inke Katoen is tegenkandidaat voor 

plaats 3, na stemming blijft Pieter Paul Slikker op plaats 3. Plaats 4 en 5 worden 

vastgesteld als voorgesteld. Gert-Jan van Rooij is tegenkandidaat voor plaats 6, na 
stemming blijft Jacky Goossens op plaats 6. De plaatsen 7 tot en met 20 worden een voor 

een vastgesteld zoals voorgesteld. De resterende plaatsen worden bij acclamatie 

vastgesteld. De voorzitter stelt voor om Hermie van Ommeren bij de lijst te betrekken. 

Hij spreekt zijn waardering uit voor het werk dat zij als fractievoorzitter heeft geleverd en 

als lid van de fractie nog steeds levert. Van Ommeren wil zich beraden over een plaats op 

de lijst en de ALV geeft het bestuur het mandaat om in overleg met betrokkene te 

besluiten over plaatsing op de lijst bij de lijstduwers.  

Lijsttrekker Jeroen Weyers deelt mee dat hij zeer te spreken is over de kandidatenlijst. Hij 

is trots dat hij deze lijst mag aanvoeren en heeft er zin in om met de kandidaten en 

andere vrijwilligers campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen te gaan voeren. 
De voorzitter dankt de commissie van stemopneming. 

 

- Lijstverbinding 

 

De voorzitter zegt dat het wenselijk kan zijn om een lijstverbinding aan te gaan met één 

of meer partijen. Dit kan voor de betreffende partijen mogelijk een extra zetel opleveren. 

Tot nu toe is GroenLinks onze partner geweest. Een van de leden vraagt of we ook met 

de SP het gesprek over een lijstverbinding willen aangaan. Stemming hierover laat zien 

dat de ALV tegen een lijstverbinding met de SP is. De ALV laat via stemming zien dat zij 
wel voor een eventuele lijstverbinding met GroenLinks is. Het bestuur gaat hierover met 

GroenLinks in gesprek.  

 

6. Rondvraag / wvttk 

Er is geen rondvraag. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 
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Bijlage 

 

Aanwezig Afgemeld 

Deniz Özkanli Riekie van de Wetering Margreet van Dijl-Glas 

Jeannette van der Sanden Monique Verboven  Marian de Vaan 

Inke Katoen Hans Hermans  Ingrid Claessens 

Lisette van der Swaluw Ton Lensen  Rob Bots 

Rianne van der Swaluw Sjef Marcelis  Rodney Weterings 

René van Tol Ruud Rottier Joep van Vugt 

Jacky Goosssens Peter de Leeuw  Jop Hellegers 

Stanley Tjin-a-kwie Jacques van der Bijl  Margreet Rookmaker 

Freek Morel Martijn de Kort  Jan Vos 

Harm Rijks Albert Oostra  Gé Molenveld 

Gert-Jan van Rooij Osman Cifci  Maarten Pieters 

Marcia van der Wens Fazilet Cifci Gedik 10. Marc Horsten 

Jeroen Weyers  Reinier van Berge Henegouwen 11. Koen Gijsbrechts 

Tim van de Ven Hans van Atteveld 12. Marja van Noort 

Chrisje van Rens Gert Katoen 13. Anouk Gijsbrechts-Wanmaker 

Piet Ronnes Joke van der Beek 14.  

Joke Smits Rob Koolen 15.  

Daniëlle van Elst Chris Huinder 16.  

Chris Klaassen Hermie van Ommeren 17.  

Pieter Paul Slikker Paul Lensen 18.  

Fouad Kabbouti Els van Overbruggen 19.  

Nico Hopman Joep Baartmans-v.d. Boogaart 20.  

Reinoud van Uffelen Nico Kersten 21.  

Wylfries Saebu John Arkes 22.  

Albert Jan de Vries Gosé Mulkens 23.  

Steven Einmahl  24.  

 


