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Verslag Algemene Ledenvergadering PvdA, afdeling ’s-Hertogenbosch  

Datum: 28 januari 2015 

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 28 november 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. Gewest en landelijk  

- Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 
Martijn de Kort (no. 3 op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten, afdeling Vught) licht 

de Provinciale Statenverkiezingen toe. Rob Bots (lijsttrekker Waterschap Aa en Maas, 

afdeling Den Bosch) vertelt over de Waterschapsverkiezingen. Ook de andere aanwezige 

kandidaten voor de Provincie en het Waterschap stellen zichzelf voor en beantwoorden 

vragen van leden over de verkiezingen. Uit onze afdeling zijn dat Stan Pijnenburg, Johan van 

Kessel, Maarten Pieters, Patrick van der Wens, Freek Morel en Inke Katoen en uit Vught is 

dat Ben Brands.  

- Terugkoppeling landelijk congres 17-18 januari 2015 

Congresafgevaardigde Jeannette van der Sanden en plaatsvervangend afgevaardigde Jolanda 

Noordzij zijn naar het congres geweest. De kandidatenlijst voor de Eerste Kamer is 
vastgesteld, Ruud Koole is niet op een verkiesbare plaats gekomen, er staan veel Brabanders 

op de lijst. In de resolutie ‘Politiek van waarde’ is vervallen dat raadsleden 25% van hun tijd 

de wijk in moeten, maar contact met de burgers blijft belangrijk. Er zijn voorstellen 

aangenomen om de democratische besluitvorming in de PvdA te vergroten. De motie 

Herziening integratienota is ingetrokken, want er komt voor de zomer een Politieke 

Ledenraad over dit thema. Zorg was een belangrijk onderwerp op het congres; veel discussie 

over vrije artsenkeuze en eigen risico. 

Piet Ronnes: het is belangrijk is dat het bestuur het rapport van de commissie Hamming 

(waarop de resolutie Politiek van Waarde is gebaseerd) een keer aan de orde stelt. Het gaat 

hierin o.a. over het functioneren van de publieke sector en integriteit. 
- Kiezen gewestelijk afgevaardigden  

We zoeken twee nieuwe afgevaardigden voor de gewestelijke vergadering. Freek Morel en 

Piet Ronnes zijn kandidaat. Zij worden zonder stemming gekozen. 

 

6. Van de fractie 

Lisette van der Swaluw: De PvdA is de grootste fractie in de oppositie. Er is gisteren stevig 

gedebatteerd over het bestuursakkoord. De PvdA heeft middels een stemverklaring van 

Fouad Kabbouti tegen de benoeming van Paul Kagie als wethouder gestemd. 
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7. Aankondiging volgende ALV  

De volgende ALV is in maart, ten behoeve van het jaarverslag en de jaarrekening van 2014. 
 

8. Bestuurszaken: 

Er wordt een nieuw afdelingsbestuur gekozen voor 2 jaar. Op basis van de kandidaten heeft 

het huidige bestuur een vrijblijvend advies opgesteld over de samenstelling van het nieuwe 

bestuur. Hierna hebben Chris Klaassen en Renske van der Heijden hun kandidatuur 

ingetrokken; zij hebben aangegeven op andere manieren actief te willen zijn in de afdeling.  
Het huidig bestuur stelt voor het bestuur uit 7 personen te laten bestaan. De ALV is akkoord.  

Er wordt een stemcommissie ingesteld bestaande uit Margreet van Dijl, Stan Pijnenburg en 

Gert-Jan van Rooij. Dan wordt overgegaan tot de daadwerkelijke verkiezing.  

Voorzitterskandidaten Jolanda Noordzij, Harm Rijks en Reinoud van Uffelen stellen zichzelf 

voor, waarna de ALV stemt. Reinoud wordt gekozen als voorzitter. Jolanda en Harm zijn 

beschikbaar als algemeen bestuurslid. Jeannette van der Sanden wordt zonder stemming 

verkozen als secretaris. Sepideh Haj Modiri wordt zonder stemming verkozen als 

penningmeester. Hans Hermans, Freek Morel, Jolanda Noordzij en Harm Rijks worden zonder 

stemming verkozen als algemeen bestuurslid.  
 

9. Rondvraag / wvttk 

Deniz Özkanli bedankt Jeroen Weyers voor zijn inzet als wethouder en voor het zorgvuldig 

voeren van de coalitieonderhandelingen. Na het coalitieakkoord is Jeroen sinds gisteren geen 

wethouder meer. Als scheidend voorzitter bedankt Deniz Inke Katoen voor de samenwerking 

in de afgelopen periode, o.a. in het ombudsteam, en Harm Rijks voor zijn grote inspanning in 
de campagne. Deniz bedankt ook de oud-bestuursleden voor de samenwerking. Inke Katoen 

bedankt namens de fractie het bestuur voor de inzet in de afgelopen bestuursperiode. 

- Margreet van Dijl sluit zich aan bij de complimenten voor Harm en wil nadrukkelijk ook 

Jan Vos voor zijn periode als campagnecoördinator bedanken. 

- Gert van Wijk vraagt of er een persbericht uitgaat over de ALV. Lisette van der Swaluw 

antwoordt dat er naar de pers gecommuniceerd zal worden over het nieuwe bestuur; 

uiteraard is het met name van belang dat de PvdA zich politiek profileert. 

- Lisette van der Swaluw geeft de tip om gast bij de raad te zijn. Je kunt naar de 

raadsvergadering met van te voren een hapje eten en gesprek met enkele raadsleden. 
 

10. Sluiting 

Deniz bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. Reinoud sluit de vergadering. 
Bijlage 

Aanwezig Afgemeld 

Chris Klaassen Inke Katoen Marian de Vaan 

Johan van Kessel Sepideh Haj Modiri Rob Hoogeboom 

Minke Oskam-Ypma Maarten Pieters Tim van de Ven 

Joep van Vugt Piet Ronnes Wijlfries Saebu 

Ingrid Claessens Nico Kersten Monique Verboven 

Stan Pijnenburg Gert van Wijk Mevrouw J. Meijer-Faber 

Gert-Jan van Rooij Harm Rijks Daniëlle van Elst 

Martijn de Kort  Freek Morel Riekie van de Wetering 

Ben Brands Osman Cifci Ruud Rottier 

Hans Hermans Lisette van der Swaluw Anouk Gijsbrechts 

Rob Bots Deniz Özkanli Koen Gijsbrechts 

Margreet van Dijl-Glas Jeannette van der Sanden Hermie van Ommeren 

Patrick van der Wens Jeroen Weyers Gé Molenveld 

Jolanda Noordzij Pieter-Paul Slikker  

Ruud van Osch Sjoerd van Kampen  

Reinoud van Uffelen Pascale Cheng Tam Hee  

Fouad Kabbouti Nancy van Hoof  


