
 
 

Verslag ALV PvdA Den Bosch 8 oktober 2020  1 

 

Verslag ALV PvdA 8 oktober 2020      locatie: Online  via Samen online 
Aanwezig: Femke Hoekstra, Stan Peters, Erik v.d. Westelo, Tom Oostra, Albert Jan de Vries, Pascale 
Cheng Tam Hee, Elsbeth de Ruiter, Pieter Paul Slikker, Robert Verhoeven.   
Lucenda Akosua Kammeron, Aart Olivier, Albert Oostra, Anouk Gijsbrechts-Wanmaker, Fouad 
Kabbouti, Gert- Jan van Rooij-van der Sijde, Harm Rijks, Inke Katoen-de Graaf, Jolanda van Gool, Jos 
Oerlemans, Kai Herwijn (gast),S.P. Kastelijns, F.A. Koeman, Marietje van de Westerlo, Minke Oskam-
Ypma, Piet Ronnes, Rinske van Kasteren, Rob Bots, Robin Smits. 
Afmeldingen: Reinoud van Uffelen, Rob Hoogeboom, Geert Snijders, Ruud Rottier 
 
Opening door de voorzitter+ Muzikaal welkom door troubadour Robert 
De voorzitter heet iedereen welkom bij de digitale algemene ledenvergadering en troubadour Robert 
Verhoeven opent de vergadering muzikaal.  
 
Toelichting op Tweede Kamer campagne door political organiser Jesper Fassotte 
Jesper Fasotte van het partijbureau praat ons bij over de grondcampagne van de PvdA voor de 
Tweede Kamer verkiezingen.  
 
Kort vraaggesprek door Tom Oostra met potentieel kandidaat Kamerlid Stan Peters over de 
campagne en verkiezingen 
Tom stelt Stan een aantal vragen over zijn ambities en waarom hij zo graag op de lijst wil komen. 
Stan ligt een aantal van zijn standpunten toe en vertelt wat meer over de campagne en verkiezingen.  
 
Kort vraaggesprek en discussie met de leden over de notitie GR’22 door Tom met 
afdelingsvoorzitter Femke Hoekstra 
Eerst wordt er besproken hoe de notitie tot stand is gekomen. Er worden belangrijke zaken 
voorgesteld in de notitie op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Hoe wordt er 
bijvoorbeeld omgegaan met de samenwerking met andere partijen in de stad. Er loopt hiervoor al 
enige tijd contact via de fractievoorzitters en voorzitters van de (links) progressieve partijen in de 
stad.  
 
Femke benoemt de belangrijkste punten uit de notitie GR’22. Een van de belangrijkste 
uitgangspunten is de keuze die er bestaat ten aanzien van het proces rondom kandidaatstelling en 
die we dus ook voorleggen aan de leden vanavond. Als bestuur stellen we voor om te kiezen voor 
een onafhankelijke commissie die namens het bestuur het proces van de kandidaatstelling en 
lijstvorming op zich neemt. Deze commissie zal dan ook zelfstandig met kandidaten spreken en 
uiteindelijk tot een voordracht komen. Deze voordracht wordt uiteindelijk aan de leden voorgelegd. 
Daar ligt een belangrijke keuze in vast.  
 
Kandidaatstellingsproces 
Waarom is het belangrijk dat er een onafhankelijke commissie komt? Nou je kunt er verschillende 
keuzes in maken en alle keuzes hebben zijn voor- en nadelen. Ik vind het belangrijk dat zo’n lijst een 
afspiegeling is niet per se wat wij als bestuur vinden of wat wij al twee jaar of al bijna 4 jaar in een 
afdeling hebben neergezet, maar dat het ook een afspiegeling is van een blik van buiten. Door een 
voorzitter te kiezen van buiten, iemand die wel heel veel weet van Den Bosch, maar die ook een 
frisse blik heeft. Door ook een blik van het maatschappelijk veld, door iemand als Frans Koeman, oud 
voorzitter van de voedselbank te vragen. Iemand die zich ook in andere kringen begeeft, wel met de 
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mensen voor wie wij het doen in aanraking komt. Daarvan denk ik dat dat de beste kansen geeft op 
ook  de beste lijst van kandidaten.  
 
De samenstelling van de commissie, zoals het bestuur die voorstelt, is als volgt:  

Fleur Imming als voorzitter, Kenner van de stad, ervaren bestuurder en tevens ieder jaar 
organisator van de politieke klets in Den Bosch. In het dagelijks leven directeur bij 
woningcorporatie UWOON;  

- Anouk Gijsbrechts als vicevoorzitter, vanuit haar verleden voor het partijbureau veel 
ervaring met dit soort processen. En in het dagelijks leven staff-mobility coördinator bij de 
HAS Hogeschool;  

- Ehssane Gounou, oud fractievoorzitter PvdA Oss en ervaring met 
kandidaatstellingscommissies en in het dagelijks leven hoofd public affairs bij Essent.  

- Frans Koeman, oud voorzitter van de voedselbank.  
- Remmert van Haaften, lid van de vorige kandidaatstellingscommissie in Den Bosch en in het 

dagelijks leven strategisch adviseur bij communicatie-advies bureau “Maatschap voor 
Communicatie”.  

- Albert Jan de Vries ter ondersteuning en facilitering in de commissie vanuit het bestuur. 
Penningmeester in het bestuur van de PvdA Den Bosch.  
 

De lijsttrekkersverkiezing  
Ons voorstel als bestuur is om vanaf de nummer twee door de kandidaatstellingscommissie te laten 
benoemen en de potentiele lijsttrekker, mits er zich meerdere kandidaten voor melden, middels een 
lijsttrekkersverkiezingen te laten plaatsvinden, omdat dit natuurlijk een mooie gelegenheid is om 
hiermee te profileren in de stad. Dus je kunt er ook politiek aandacht mee genereren maar ook 
omdat het ons ook goed lijkt om open en transparant te zijn ten aanzien van deze specifieke rol en 
positie. De leden zullen dan specifiek bepalen wie het gezicht van de PvdA in Den Bosch wordt.  
 
Wethoudersprocedure 
Mocht de PvdA een wethouder mogen leveren is ook daar een route voor gekozen. Formeel gezien is 
dat eigenlijk een proces dat aan de fractie is. Die daar t.z.t. zit. Een flink aantal jaar geleden heeft er 
bij de PvdA een commissie onderzoek gedaan naar dat soort processen die toch vaak ook wel wat 
ondoorzichtig waren. Met het dringende advies aan afdelingsbesturen om daar een procedure op 
voor te stellen aan de leden. Dus dat doen we ook. We leggen u een procedure voor met de vraag 
om het zo te doen. Wat ons betreft kunnen mensen solliciteren voor de wethouderspost, kunnen ze 
dat ook doen bij een commissie. Daar stellen we een aparte commissie voor in, omdat het ook over 
een andere rol gaat dan raadslid. Dus de commissie voor kandidaatstelling focust zich echt op 
kandidaten voor de gemeenteraad. Apart zullen we een commissie instellen voor de sollicitanten die 
ambitie hebben om wethouder te worden in Den Bosch. Daar komt dus ook een profiel voor, net 
zoals voor gemeenteraadsleden. Daar kunnen mensen dus op solliciteren, uit de stad, uit het land, 
iedereen is welkom om te solliciteren. De commissie zal uiteindelijk een advies geven over welke 
kandidaten zij adviseren aan de fractie om een keuze uit te maken. En zoals het in de kieswet vastligt 
is het aan de fractie t.z.t. om te bepalen wie de wethouderskandidaat zal zijn, maar met een stevig 
advies vanuit de afdeling.  
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Verkiezingsprogramma 
In deze notitie ligt nog niet heel erg veel vast over het verkiezingsprogramma. Misschien goed om te 
zeggen dat we best wel heel erg bijtijds zijn met dit stuk. Het landelijk partijbureau schrijft altijd een 
proces voor. We lopen een maand daarop voor, dus dat geeft ons ook enigszins ruimte om ook in het 
proces dingen wat eerder te doen. Ten aanzien van het verkiezingsprogramma hebben we ideeën en 
zullen we ook een commissie moeten gaan samenstellen die het verkiezingsprogramma gaat 
schrijven. Daar hebben we nog wel wat ambities bij. We zoeken m.n. leden en maatschappelijk 
betrokkenen om in zo’n commissie zitting te gaan nemen. We zien daarbij huiskamerachtige 
gesprekken voor ons om input op te gaan halen uit de samenleving om een beetje inhoud en vorm 
aan dat verkiezingsprogramma te gaan geven. We zoeken mensen. Dus als je denkt dat lijkt mij leuk 
om mijn tanden in te gaan zetten, meld je vooral bij het bestuur. 
 
Harm Rijks stelt een vraag. De kandidaten voor de gemeenteraadsleden. De lijsstrekker wordt 
gekozen. Voor de andere wordt een commissie samengesteld en die bepaald vervolgens de volgorde, 
klopt dat?  
Reactie uit bestuur: Die voeren sollicitatiegesprekken en doen inderdaad een voordracht en leggen 
dat voor aan het bestuur en het bestuur zal dat weer voorleggen aan de leden. Het is aan de leden 
uiteindelijk om de lijst en de volgorde van de lijst vast te stellen. Maar de verantwoordelijkheid ligt 
uiteindelijk echt bij het bestuur en de leden die zullen de lijst uiteindelijk vaststellen. 
Maar het bestuur kan heel goed de voorzitter van de commissie de verdediging  van de lijst tijdens de 
ALV laten doen.  
We zijn als bestuur inhoudelijk hartstikke eindverantwoordelijk voor die lijst en zullen die ook 
verdedigen. Het is goed gebruik dat de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie daar het woord 
over voert. Ook tijdens een ledenvergadering.  
 
Femke: met het feit dat er verder geen vragen zijn gesteld, ga ik er vanuit dat we deze notitie en de 
uitgangspunten die erin vastliggen kunnen vaststellen met elkaar. Bij de vraag of er nog bezwaren 
zijn reageren de leden met een nee en kunnen we de notitie en uitgangspunten richting GR’22 
vaststellen, dat is een fijn moment.  
 
Toelichting door fractievoorzitter Pieter-Paul Slikker op de actuele politiek 
Pieter Paul ligt toe hoe het er momenteel aan toe gaat in de politiek en welke onderwerpen er 
allemaal actueel zijn. Vooral corona heeft een belangrijke hoofdrol momenteel in de gemeenteraad.  
 
Muzikale afsluiting door troubadour Robert+ Afsluiting van de avond door de voorzitster 
 
 
 


