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Verslag Algemene Ledenvergadering PvdA, afdeling ’s-Hertogenbosch  
Datum: 23 november 2016 
Plaats: Bij Katrien, Triniteitstraat 19, 5211 KW ’s-Hertogenbosch  
 

1. Opening en welkom 
Reinoud opent de vergadering om 20.07 uur 
 

2. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld 
 

3. Notulen Algemene ledenvergadering 23 maart 2016 
Notulen is vastgesteld 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 
Lisette is afwezig, vanwege verkiezingen in de gemeente Meijerijstad 
Margo Mulder, nieuw op de ledenlijst, is wethouder in Heusden en is met toestemming van 
de fractie van Heusden woonachtig in Den Bosch.  
 

5. Bestuurszaken: 
 

 Voorzitter vraagt aan de leden: moeten we meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 

2018? Unaniem antwoord, Ja. 

 

 Strategisch kader vaststellen:  

PieterPaul Slikker geeft toelichting. 

Doelen :  

Om de strategische koers te bepalen 

Om de stijl van onze politiek te definiëren 

Om de vereniging te mobiliseren  

Communiceren met de stad. 

 

Uitgangspunt: Alles kan belangrijk zijn voor de politiek, maar we moeten ons duidelijk 

presenteren op speerpunten  

Centrale kernwaarden: Solidariteit, Bestaanszekerheid, Vooruitgang. 

Acties: Waarden gedreven (permanente campagneactiviteiten) 

Start van en focus voor programmaontwikkeling 

Werkgroepen voor inhoud en ledenactivering (zorg, werk, wonen en onderwijs) 

 

Alles wat we doen, doen we samen: 

Zoeken naar bondgenoten in de politiek maar ook in de maatschappelijke bondgenoten. 

 

Acties in kaart brengen van de bondgenoten 

Activiteiten zo veel mogelijk met de stad 

Politieke inbreng niet in isolement met een gedeelde kracht 
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Links progressieve samenwerking. 

 

Alles wat we doen maakt onze partij sterker. 

 

Plus 1 regel: Altijd iemand extra (buiten de vaste kern) betrekken 

Inhoudelijke werkgroepen (zorg, werk, onderwijs en wonen) 

o Vijf actieteams vanaf TK17: 

 

 Campagne 

 Communicatie 

 Ledenwerving 

 Jongeren 

 Evenementen organisatie 

 

Alles wat we doen communiceren we: 

Communicatieplan 

Meer schrijven, wie vlogt of schrijft, die blijft. 

Alle leden van fractie, bestuur en actieve leden benaderen met de vraag wil en kan je 

bijdragen 

Van delen tot produceren 

Wie gaat het doen: 

Wij allemaal ;-) 

 

Strategie-team houdt de vinger aan de pols: 

Lisette van der Swaluw, Geert Snijders, Reinoud van Uffelen, Harm Rijks en Pieter Paul 

Slikker. 

 

Reacties: 

- Johanna Grone wil graag meedenken over dossiers rondom de zorg. 

- Peter de Leeuw geeft aan probeer meer persaandacht te generen. Bossche omroep 

sturen, Brabants Dagblad publiceert weinig politieke items. 

- Wijk contactpersonen instellen, om het werk met 6 personen van de fractie te 

verbreden. 

- Jeroen Weyers: actieteams verbinden rondom mensen 

- Ruud Rottier: alles doen vanuit de waarden, een van de waarden is vooruitgang, wat 

verstaan we eronder? willen we nog vooruitgang? Moeten we het niet wat meer 

inkaderen. Duurzaamheid, zou een mooie waarden zijn.  

- Freek Morel verstaat onder vooruitgang ook de transities en de omgevingswet, wat er in 

de zorg gebeurd, elektrisch rijden, zelfrijdende auto’s.  

- Rob Koolen: Geef meer lading aan de inhoud, inkaderen. Meer helderheid geven aan de 

items waar we voor staan.  

- Minke wil graag aanhaken om mee te denken op duurzaamheid, Maarten Pieters en 

Freek Morel. 
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- Ton Groot aantal mensen die altijd op de partij hebben gestemd, we moeten ook laten 

zien dat we consistent zijn om onze eigen stemmer herkenbaarheid te geven. Combinatie 

van de speerpunten en de thema’s van de sociaaldemocratie. 

 

 

Het strategie document wordt vastgesteld. 

 

 Werkplan 2017: 

 Wordt vastgesteld. 

 

 Begroting: 
We dienen als bestuur met een sjabloon te werken. 
Wat we zien aan inkomstenposten staan voor de afdeling al vast. (met 1 uitzondering de 
ledenafdracht is afhankelijk van het aantal leden) 
 
Het banksaldo is: €3911,99 op 23-11-2016.  
Dit jaar heeft in het teken gestaan van geld sparen om reservering te maken voor de 
verkiezingen. Er is €7536,63 extra gespaard in het vorige jaar, daarvan wordt €3000,-  
teruggestort om de begroting te kunnen dichten.  
 
Stan merkt op dat een post van 3000 euro erg groot is op een begroting van 7000 euro.  
Stan vraagt of er over twee jaar niet een probleem is als we dit zo moeten aanvullen. 
   
Het ledenaantal loopt terug dat maakt de inkomsten minder, wellicht komen er weer meer 
bi.  
Sepideh geeft aan dat er eerder gespaard is, Inke Katoen geeft aan dat fractieleden een 
afdracht doen. De fractie heeft een campagnespaarpot (steunpand). De fractieleden zijn dit 
jaar als raadslid van hun inkomsten €150,- euro per maand gaan afdragen. Bij de 
verkiezingen zouden we rond de €10.000 kunnen gebruiken als campagnegeld.  
 
Rob Koolen, vraagt of we niet naar andere middelen kunnen zoeken om inkomsten te 
generen. 
 
Ruud Rottier vraagt waar de huisvestingskosten voor dienen, voor de campagne zijn 
huisvestingskosten opgenomen om een campagnelokaal (zoals eerder Zeezicht) te huren of 
materiaal/opslagkosten. 
Ruud vraagt of er geen losse campagnebegroting kan komen om zaken meer inzichtelijk te 
maken.  
 
Begroting wordt vastgesteld. 
 

 Formele commissie verkiezingsprogramma 
Peter de Leeuw vraagt of het partijprogramma samen schrijven met de stad of dat niet wat 
ambitieus is? Pieter Paul geeft aan dat we toch streven naar de input van de stad. Het is 
ambitieus. Peter merkt op dat de terminologie wellicht wat scherp is. 
 

 Gemeenteraadslid profiel 
Erg ambitieus geschreven geeft Johanna aan. Het moet uitnodigen in plaats van uitsluiten. 
Stan: vraag is of er iemand is die aan al deze punten kan voldoen. 
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 Advies kandidaatstellingscommissie 
Ruud Rottier: Bij het tweede punt staat dat mensen zich bewezen moeten hebben. Jeroen 
Weyers geeft aan dat we moeten voorkomen dat iemand nog nooit iets heeft gedaan (in de 
wijk, of voor de partij) en dan hoog op de lijst komt te staan. 
 
Ruud Rottier heeft bezwaar tegen het vijfde punt moet een kandidaat wethouder uit de stad 
komen.  Ton Lensen geeft aan dat je het open moet houden. 
Jeroen geeft aan dat er zo snel mogelijk een lijsttrekker gekozen moet worden. 
 
Tijdsplanning: de taak van de commissie is het doen van een voordracht.  
Kandidaatstelling 
 
Bestuur dient documenten op een paar kleine punten te herschrijven. 
Bestuur krijgt mandaat van de vergadering om de drie documenten vast te stellen na 
aanpassingen. 
 

 Bestuursverkiezing: 
 
Reinoud stelt zich herkiesbaar als voorzitter en wordt gekozen. 
Nanne Scholtens is het bestuur gaan volgen en stelt zich kandidaat als secretaris en wordt 
gekozen. 
Penningmeester vacature blijft open. Bestuur krijgt mandaat om iemand aan te stellen in 
lopen de tijd. 
 
Freek, Harm en Hans zijn herkiesbaar en worden gekozen. 
Renske v.d. Heijden stelt zich verkiesbaar voor de functie van bestuurslid en wordt gekozen. 
 

 Oproep voor kalender actie, wie wil er mee kalenders rondbrengen onder leden? Graag 
aanmelden bij Harm Rijks. 
 

6. Gewest /Waterschap/ Landelijk 
17 december in Breda is een gewestelijke vergadering Thema: campagne 
 
Waterschap 
Actueel in het waterschap, speelt de veehouderij, vervuiling van het opvang water.  
 
 

7. Van de fractie, geen verdere input. 
 

8. Rondvraag / wvttk 
Geen verdere vragen, waarna de voorzitter een pauze inlast 
 

9. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en met name Pieter Paul voor diens 
verhelderende bijdrage.  
 
 

PAUZE 
 

10. bij Katrien Experience 
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Bijlage 
 
Opmerking RvU: de presentielijst is niet door iedereen ingevuld. Vandaar ook de foto. 
 
Aanwezig Afgemeld 

Reinoud van Uffelen  Margo Mulder 

PieterPaul Slikker  Ad Mol 

Nanne Scholtens  Geert Snijders 

Sepideh Haj Modiri  Maarten Pieters 

Minke Osman  Margreet van Dijl 

Stan Pijnenburg  Gert-Jan van Rooij 

Marja van Noort  Lisette van der Swaluw 

Ingrid Claessens   

Piet Ronnes   

Hans Hermans   

Daan Schouten   

Johanna Grone   

Fouad Kabbouti   

Freek Morel   

Rob Bots   

Osman Cifci    

Peter de Leeuw   

Pascalle Cheng   

Ton Lensen   

Inke Katoen   

Riekie van de Wetering   

Jeroen Weyers   

Belangstellende: Jim Vullers   

Belangstellende: Anne Groothuis   

   

 

 


