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Verslag AAV 30 november 2017 

Locatie: Finns 

Aanwezig bestuur: Rudolf Wessels (Voorzitter), Cindy Boogaard (Vice-voorzitter), 
Jeroen van Meel (secretaris), Ahmet Polat (bestuurslid)  

Aanwezig leden: Arjan Hamberg, Bo Soerjadi, Henne van Heeren, Lijnie Reijers, Judith 
Janssen-Loekemijer, Dirk Loekemeijer, Ahmet Polat, Marlies Hombergen Rudolf Wessels, 
Cindy van den Boogaard, Sohie Eijkelenboom, Jeroen van Meel, Durk Jan Tabak, Bill 
Hermsen, Hans Scherpenzeel, Kevin Noels, Paul Tiebobsch, Hans Bloemen, Karin 
Castelijn, Klaas Langerak, Maurits Visser, Johan Reumers, Izzy Vogel, Mathijs Kramer, 
Jorg Beijer, Kors Hofman,  Maaike Haasnoot, Nelleke de Smoker, Daan Raggers 

Afwezig mkg: Eelco Vos 

 
 

1. Opening en mededelingen 

Agenda wordt vastgesteld. Mede i.v.m. de latere aankomst van diverse leden wordt de 
agenda niet in de oorspronkelijke volgorde behandeld. 

 

2. Verslag vorige vergadering 

Goedgekeurd 

 

3.  Kandidatenboek commissies  

Voor de verkiezingscommissie stellen zich kandidaat Izzy Vogel en Bill Hermsen.  Voor 
de kascommissie stellen zich kandidaat Henne van Heeren en Daan Raggers. In de 
kascommissie. Daan Raggers wordt voorgesteld als voorzitter, voorstel wordt 
geaccepteerd. 

 

Hans Bloemen vraagt hoe de stand van zaken t.a.v. lijstduwers is. Bestuur geeft aan dat 
deze zo spoedig mogelijk komt. 

 

4. Begroting 2018  

Gebaseerd op 4 raadsleden, geen wethouders. Sophie geeft een toelichting op de 
begroting. Hans stelt een vraag over de overschrijding van de post ledenactiviteiten. De 
belangrijkste oorzaken zijn gelegen in het grotere aantal AAV’s en de ledenborrel.  

 

Jorg geeft een toelichting op het campagnebudget en de verschuivingen hierin. Hij roept 
op tot een permanente campagne en dat kost geld. Jorg komt met een voorstel voor 
permanente campagne-activiteiten en rekening houdend met het dan zittende aantal 
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fractieleden en eventuele aantal wethouders. In de AAV na de verkiezingen zal een 
voorstel worden gedaan door bestuur/campagnecommissie. 

 

5. Wethoudercommissie  

Ahmet stelt zich niet kandidaat voor het WAC. De volgende kandidaten worden 
voorgesteld: 

 

• Helga Bijker (vz talentenadviescommissie regio)  
• Corry Louwens (wethouder Rotterdam)  
• Kevin Noels (lijsttrekker) 
• Marlies Homberg (secretaris) 

 

Paul stelt de vraag waarom er geen wethouder is gekozen uit een vergelijkbare 
gemeente als Dordrecht. Ahmet geeft aan dat ze wel op zoek is geweest, maar heeft een 
positief beeld van Corry Louwens. 

 

Jorg Beijer vraagt om een extra toevoeging dat de WAC ook een schriftelijke inhoudelijke 
toelichting. Marlies vraagt of dit wel kan qua privacy. Johan geeft aan dat er in de tekst 
vier objectieve criteria waaraan getoetst kan worden. Voorstel wordt aangenomen. 

 

Er is een discussie over het nu wel of vaststellen van de namen. Hier wordt een 
anonieme stemming voor georganiseerd.  Het voorstel van bet bestuur wordt na 
stemming aangenomen. 

 

6. Amendementen 

Per amendement wordt een toelichting gegeven door de indieners. Hierna geeft de 
verkiezingsprogrammacommissie een toelichting en een advies (overnemen, niet 
overnemen, neutraal). 

 

Nr. Amedementen Indiener VPC AAV 

1 Gemeentelijke 
informatievoorziening 

Beijer Niet 
overnemen 

Overnemen 

2 Herziening parkeerbeleid Beijer Niet 
overnemen 

Wordt 
teruggetrokken 

3 Voorwoord Beijer Overnemen Overnemen 
 

4 Duurzaamheidsfonds De Vos Overnemen Overnemen 

 

5 OV 65+ De Vos Overnemen Overnemen 
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6 Verkeer en Mobiliteit Loekemeijer Overnemen Overnemen 
 

7 Autovrije winkelgebied Loekemeijer Niet 
overnemen 

Wordt 
teruggetrokken 

8 Ontwikkeling mogelijk Loekemeijer Overnemen Overnemen 
 

9 Duurzame uitstroom uit de 
bijstand 

Loekemeijer Overnemen Overnemen 

10 Ontwikkeling Drechtsteden Tiebosch/ 

Hamberg 

Neutraal Overnemen 

 

Suggestie is om item 10 uit te werken in een politiek café. 

 

Het verkiezingsprogramma inclusief amendementen wordt vastgesteld middels een 
stemming. 

 

7. AAV 

Aantal en data van AAV’s worden vastgesteld 

 

8. Lijstduwers 

Bestuur krijgt het mandaat om de lijst af te maken en te sorteren voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen. 

 

9. In gesprek met 

Paul geeft een toelichting op de Prins Clausbrug bij de Stadswerven. 

 

Hans Bloemen stelt de vraag of het mogelijk is of de fractie eerder items/agendapunten 
bij de afdelingsvergaderingen in te brengen. 

 

10. W.V.T.T.K. 

Durk geeft vanuit de campagne aan dat het soms lastig is om iedereen te bereiken. 
Volgende week zaterdag is er weer een in gesprek met in Sterrenburg. De week hierna is 
er een meeting in het stadhuis over de rechten van de mens. Verder zal er in het 
voorjaar gecanvasd worden. 

 

Kevin roept op voor extra donaties en tranining voor canvassen. 
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Durk Jan Loekemeijer stelt een vraag over de locatie. Jeroen geeft aan dat het geen finns 
meer al zijn. 


