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Verslag Algemene Ledenvergadering PvdA, afdeling ’s-Hertogenbosch 

Datum: 28 november 2014 

Plaats: De Graven van Leuven, ’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 10 juli 2014  

De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd. 

 

4. Mededelingen, ingekomen stukken en actuele zaken 

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

is te laat aangekondigd, waarvoor excuus. 

Actueel, door de voorzitter: Het vertrek van twee Turks-Nederlandse Kamerleden heeft voor 

onrust gezorgd in en buiten de partij. Omdat het vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen 
was, leidde het tot media-aandacht voor onze afdeling. Het is een landelijke zaak, maar ook 

ons bereikten vragen en zorgen van leden en betrokkenen; er kwamen zowel afkeurende als 

goedkeurende reacties. Het bestuur heeft over deze kwestie contact met het landelijk 

bestuur. We vinden het belangrijk dat er helderheid komt over wat er gebeurd is. Daarnaast 

willen we in de afdeling het gesprek over integratie aangaan, bijvoorbeeld door het 

organiseren van een bijeenkomst.  

Vragen:  

- Albert Jan de Vries: Zijn er opzeggingen geweest n.a.v. deze kwestie? Nee. 

- Steven Einmahl: Wordt er een gastspreker uitgenodigd op de bijeenkomst? Dit moet nog 

invulling krijgen, landelijk is wel bereid te faciliteren. 
- Stanley Tjin-a-kwie: Heeft het effect gehad op de verkiezingsuitslag? Is moeilijk te 

zeggen, terugblik gemeenteraadsverkiezing komt later aan de orde. 

 

5. Bestuurszaken: 

 

- Vaststellen werkplan 2015 

Toelichting voorzitter: Omdat nog niet bekend is of de PvdA deel gaat uitmaken van de 

coalitie en er begin 2015 een nieuw bestuur aantreedt, is het werkplan bescheiden 

opgesteld. De activiteiten moeten ingevuld worden, mede op basis van de 

verkiezingsresultaten. Nieuw bestuur en nieuwe fractie zullen in een heisessie de koers 
verder uitstippelen.  

Opmerkingen: Ruud Rottier ziet graag een uitwerking van de landelijke lijn dat raadsleden 

meer de straat op moeten. Lisette van der Swaluw meldt dat de PvdA al veel in de wijken te 

vinden is. Jeroen Weyers merkt op dat de aanbeveling meer op straat een aanbeveling is 

n.a.v. het rapport van de commissie Hamming, maar dat het niet rechtstreeks uit het rapport 

komt. Het rapport beoogt vooral een discussie op gang te brengen over de politieke 

waarden, daar zouden we het in de afdeling over moeten hebben. Jacky Goossens ziet 

hiervoor graag een inspiratiesessie met Jan Hamming. Piet Ronnes adviseert gebruik te 

maken van de bestaande rapporten. 
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Voorstel voorzitter: We voegen toe dat we met onze activiteiten ook aansluiten bij landelijke 

ontwikkelingen waarin gekoerst wordt op een waardegedreven politiek die dicht bij de 

mensen staat. De ALV stemt in; met deze aanpassing is het werkplan 2015 vastgesteld. 

 
- Vaststellen begroting 2015  

Toelichting voorzitter: De begroting is een basisbegroting waarmee alle belangrijke zaken en 

gangbare activiteiten gedekt zijn.  

Vraag Albert Jan de Vries: Is er geld gereserveerd voor de campagne voor de verkiezingen 

van Provinciale Staten en Waterschappen? Dit is inbegrepen in het campagnebudget.  

De ALV heeft de begroting 2015 vastgesteld. 

 

6. Gewest en landelijk  

- Van de gewestelijk afgevaardigden  

Riekie van de Wetering, een van onze gewestelijk afgevaardigden, wil de leden graag 
informeren over actuele gewestelijke zaken. Vanwege verhindering voor de vergadering leest 

Jeannette van der Sanden de bijdrage van Riekie voor. Riekie wijst o.a. op de verkiezingen 

voor Provinciale Staten en Waterschappen op 18 maart 2015. Op de gewestelijke 

vergadering van de PvdA Brabant, op 13 december aanstaande, worden daarvoor de 

kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s vastgesteld. 

- Vooruitblik op landelijk congres 17-18 januari 2015 

Congresafgevaardigde Jeannette van der Sanden vertelt over het aanstaande congres op 17-

18 januari (in de agenda voor deze ALV stonden per abuis verkeerde data). Aan de orde 

komen o.a. het vaststellen van de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer, een resolutie over 
economie en solidaire samenleving, de resolutie ‘Politiek van waarde’ over het functioneren 

van de publieke sector en de zeggenschap van burgers (n.a.v. het rapport van de commissie 

‘Einde aan de machteloze politiek’ onder voorzitterschap van Jan Hamming), en voorstellen 

voor het vergroten van de democratische besluitvorming in de PvdA. De aanmelding voor het 

congres is geopend. 

- Kiezen gewestelijk afgevaardigde en plaatsvervangend congresafgevaardigde 

Daniëlle van Elst heeft zich kandidaat gesteld voor gewestelijk afgevaardigde. Jolanda 

Noordzij heeft zich kandidaat gesteld voor plaatsvervangend congresafgevaardigde. Beiden 

zijn zonder stemming door de ALV verkozen voor deze functies.  

 
7. Terugblik gemeenteraadsverkiezingen & voorstellen nieuwe fractie 

 

Lijsttrekker Jeroen Weyers blikt terug op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De 

PvdA heeft 4 zetels behaald. Ondanks een zetel verlies kunnen we in het licht van de 

landelijke tendens tevreden zijn over het resultaat. Al zijn we natuurlijk wel veel kiezers 

kwijtgeraakt. Daar moeten we aan blijven werken. Voor onze partij zijn verkozen als raadslid: 

Jeroen Weyers, Lisette van der Swaluw, Fouad Kabbouti en Osman Çifçi. De nieuwe 

raadsleden stellen zichzelf voor. 

D66 heeft het voortouw genomen in de onderhandelingen over een nieuw college. In 

de verkenningsronde heeft de PvdA aangegeven dat een nieuw college sociaal beleid en 
vooruitgang voor de stad als ambitie koestert. Volgende week komt het verslag van de 

verkenner, hopelijk kan er daarna verder onderhandeld worden. Bij coalitiedeelname 

moeten de leden instemmen met het coalitieakkoord, dan wordt een extra ALV belegd. 

Jeroen kijkt met een positief gevoel terug op de campagne. Een campagne met veel 

vrijwilligers, ook uit andere afdelingen, die eraan hebben bijgedragen dat 4.100 mensen op 

ons gestemd hebben. De keuze voor 8 winwijken heeft wat opgeleverd, wel nodig om ook in 

andere wijken zichtbaar te blijven, ook in Rosmalen. Jeroen bedankt alle kandidaten en 

vrijwilligers voor hun inzet. 
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Vragen:  

- Joep Baartmans: Heeft het doorbreken van de lijstvolgorde consequenties voor verdeling 

thematische expertise? Jeroen: Op vlakken waar we expertise missen gaan we werken 

met commissieleden-niet-raadsleden.  
- Joep Baartmans: Is er een keuze gemaakt voor besturen? We zijn bescheiden de 

onderhandelingen ingegaan, wel met als doel om mee te besturen, uiteraard voor ons 

belangrijk dat er echt mogelijkheden zijn om onze sociale idealen waar te kunnen maken. 

 

Deniz Özkanli feliciteert namens het bestuur de nieuwe raadsleden en wenst hen veel 

succes. De oude fractie en wethouder worden bedankt voor de afgelopen periode. We 

nemen afscheid van raadsleden Hermie van Ommeren, Latif Hasnaoui, Marjolijn Pieterse en 

Inke Katoen. En ook van fractieondersteuner Margreet van Dijl. Iedereen bedankt voor een 

fantastische campagne, met speciale bedankjes voor Hermie, Inke, Margreet, Harm, Chris, 

Jacky, Jolanda, Jeroen, Lisette, Pieter-Paul, Tim, Jerome, Albert-Jan, Daniëlle, Jeannette en de 
mensen van St. Jong Actief, het Repair Café in de Zuiderpassage en de Copernikkel. Jeannette 

bedankt tot slot Deniz. 

 

8. Aankondiging volgende ALV met bestuursverkiezingen 

Op 28 januari 2015 is de eerstvolgende reguliere ALV. Er zijn dan ook bestuursverkiezingen 

vanwege het aflopen van de bestuursperiode. Een officiële oproep om je kandidaat te stellen 

voor het bestuur volgt nog, maar geïnteresseerden kunnen zich al melden bij de voorzitter, 

zodat ze in aanloop naar de verkiezingen kennis kunnen maken met het bestuurswerk. 

 
9. Rondvraag / wvttk 

Jacky Goossens nodigt iedereen uit om na de ALV te blijven voor het feest ter afsluiting van 

de campagne. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering.  

 

Bijlage 

 

Aanwezig Afgemeld 

Fouad Kabbouti Lisette van der Swaluw Rob Bots 

Margreet van Dijl-Glas Freek Morel Hans van Ettekoven 

Harm Rijks Jeroen Weyers Hermie van Ommeren 

Jacky Goossens Albert Oostra  Minke Oskam 

Jolanda Noordzij Pascale Cheng Tam Hee Mevr. Anderson-Kolumbis 

Chris Klaassen Wijlfries Saebu Riekie van de Wetering 

Steven Einmahl Ruud Rottier Marja van Noort 

Tim van de Ven Joep van den Akker Joep Mol 

Stanley Tjin-a-kwie Peter de Leeuw Reinoud van Uffelen 

Albert Jan de Vries Maarten Pieters Gert-Jan van Rooij 

Joep Baartmans-v.d. Boogaart Fazilet Gedik-Cifci Monique Verboven 

Deniz Özkanli Osman Cifci Marc Horsten 

Jeannette van der Sanden Inke Katoen Ton Lensen 

Daniëlle van Elst Piet Ronnes Gé Molenveld 

Jerome Moniz  Rob Hoogeboom 

 


