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Smoker, Jeroen Sorbi, Bert Veerman, Marijn Vervoorn, Ulke Wietsma, Gulten Yanik, Alpertunga Yazici en 

Mustafa Yazici. 

 

1. Opening en Mededelingen  
 

Peter Paul Lippinkhof opent om 20:13 uur de Algemene Afdelingsvergadering van D66 

Dordrecht. Deze AAV is bijeengeroepen om de Jaarrekening 2019 en de Begroting 2020 vast 

te stellen. Tegelijkertijd wil het interim-bestuur gelegenheid bieden om stil te staan bij de 

gebeurtenissen van afgelopen weekend en het bericht van fractieleden Kevin Noels en 

Karin Castelijn, burgerraadslid Durk-Jan Tabak dat zij zich per 28 januari zullen 

terugtrekken uit de Dordtse gemeenteraad. Ook fractie-assistent Hans Bloemen en 

steunfractielid Marlies Hombergen geven per dezelfde datum hun functies op. 

De fractie is vanavond niet aanwezig bij deze AAV, omdat die samenvalt met een 

vergadering van de Dordtse gemeenteraad. De afgetreden fractieleden hebben het interim-

bestuur laten weten bereid te zijn in een aparte bijeenkomst een toelichting geven, mocht 

daar bij de leden behoefte aan bestaan. Eenieder die vragen heeft kan deze per mail aan de 

Kevin en Karin stellen; zij hebben aangegeven daarop via de mail of met een telefoontje te 

zullen reageren. 

Peter Paul vraagt aandacht voor de rolverdeling binnen de afdeling. De AAV is het hoogste 
orgaan van de Afdeling Dordrecht. De AAV stelt de jaarrekening en de begroting vast, 
bepaalt het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. De AAV heeft geen rol ten opzichte van de fractie. De fractie 
functioneert zelfstandig en is verantwoording verschuldigd tegenover de kiezers, niet 
tegenover de leden van D66.  
De AAV controleert het afdelingsbestuur. Voor Dordrecht geldt, dat er momenteel geen 
afdelingsbestuur is, nu de leden tijdens de vorige AAV een motie van wantrouwen hebben 
aangenomen. Uit het Huishoudelijk Reglement vloeit voort dat in een dergelijk geval de 
verantwoordelijkheden voor het bestuur worden overgenomen door het Landelijk Bestuur, 
die dat kan door-mandateren aan het Regiobestuur. Dat is in dit geval gebeurd: het Landelijk 
Bestuur heeft Bastiaan Winkel en Peter Paul Lippinkhof aangesteld als interim-bestuurders. 
Van het LB heeft het interim-bestuur de opdracht gekregen om de rust terug te brengen in 
de afdeling en om een situatie te creëren waarbij met gerust hart een nieuw 
afdelingsbestuur aan de AAV kan worden voorgesteld. Over de voortgang van deze 
opdracht legt het interim-bestuur verantwoording af aan het Landelijk Bestuur. 
 



	

	

2. Jaarrekening 2019, Begroting 2020 en Activiteitenplan  
 

Jaarrekening 2019 

Bastiaan Winkel geeft een toelichting op de Jaarrekening 2019. Er is vanuit de Afdeling geen 

kascommissie benoemd. De controle vindt plaats op het Landelijk Bureau. 

Bastiaan geeft aan dat de achterstallige afdrachten inmiddels zijn ontvangen. Omdat die in 

het boekjaar 2020 zijn binnengekomen, zullen die op de jaarrekening van 2020 te zien zijn. 

De vergadering vraagt de kosten die zijn gemaakt voor het bemiddelingstraject ten behoeve 

van de fractie te verhalen. Bastiaan geeft aan dat deze kosten zijn voorgeschoten door de 

afdeling, omdat de griffie in eerste instantie te kennen heeft gegeven dat deze kosten niet 

vanuit het potje van de fractie betaald konden worden. Er heeft inmiddels contact 

plaatsgevonden met de griffie om te bezien of hier toch nog een mouw aan te passen is. 

Het interim-bestuur zegt toe zich in te spannen om de kosten voor het bemiddelingstraject 

te verhalen op de fractie. Op verzoek van de vergadering wordt een post van € 1.406,25 

toegevoegd aan de post “te vorderen bedragen”. 

De vergadering vraagt waarom in 2019 geen beroep is gedaan op de maximale bijdrage van 

het landelijk bureau. Het interim-bestuur geeft aan dat de meeste uitgaven in 2019 niet 

subsidiabel waren. Nu de begroting 2020 anders is opgesteld zal voor 2020 wel het maximale 

bedrag worden gevraagd. 

De vergadering stemt bij acclamatie in met de Jaarrekening 2019. 

 

Begroting 2020 en Activiteitenplan 

Bastiaan Winkel geeft een toelichting op de begroting. Ten aanzien van de vorige begroting 

valt een aantal punten op. Aan de inkomstenkant is gezien de politieke situatie onzeker of 

het begrote bedrag aan afdrachten zal worden binnengehaald, nu deze is gebaseerd op een 

fractie bestaande uit 4 raadsleden. Mochten de inkomsten door de afdrachten lager uitvallen 

dan begroot, dan zal het interim-bestuur proberen te bezuinigen op de voorgenomen 

uitgaven. 

Ook is voor 2020 een post “Bestuur” opgenomen. Hoewel het interim-bestuur reiskosten en 

consumpties voor eigen rekening neemt, wil het bestuur graag wat meer ruimte hebben om 

af en toe een bloemetje of een boekenbon te kunnen geven aan mensen die zich 

verdienstelijk hebben gemaakt voor de afdeling. 

Tevens is een post opgenomen voor opleiding. Het interim-bestuur is voornemens om vanaf 

de tweede helft van 2020 ook weer in te gaan zetten op talentontwikkeling ten behoeve van 

de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

Ten aanzien van de post “activiteiten” geeft Bastiaan een nadere toelichting: 

 

Nieuwjaarsborrel  

Voor de leden die het glas willen heffen op een goed nieuwjaar en het gezellig vinden om in 

een ongedwongen sfeer in gesprek te komen met andere leden, heeft het interim-bestuur 

een Nieuwjaarsborrel georganiseerd. Deze vindt op 17 januari plaats in het Bevertje, en 

wordt georganiseerd samen met de Regio Zuid-Holland. Voorafgaand aan de borrel is er een 

(besloten) gedeelte, waarbij de Provinciale Statenfractie in gesprek zal gaan met D66-

vertegenwoordigers in de Drechtsteden. Deze bijeenkomst heeft als doel om de verbinding 

tussen de verschillende fracties te verbeteren.  



	

	

Het goede gesprek 

Deze activiteit is opgezet voor leden die behoefte hebben om nog een stil te staan bij de 

gebeurtenissen van de afgelopen jaren en deze in klein verband onder professionele 

begeleiding van D66-mediators te duiden. Het interim-bestuur constateert een behoefte aan 

normering binnen de afdeling en zal bezien hoe de uitkomst van de gesprekken kan worden 

ingezet om een aantal duidelijke spelregels met elkaar af te spreken.  

Het aantal groepen dat zal worden geformeerd is afhankelijk van de belangstelling voor 

deze activiteit. Het interim-bestuur zal spoedig met een aankondiging en een mogelijkheid 

om aan te melden komen. 

 

Themabijeenkomsten  

De themabijeenkomsten zijn er voor de leden die zich willen storten op de politieke inhoud. 

Er zal per kwartaal één thema worden gekozen. Tijdens een inhoudelijke discussieavond zal 

dit thema verder worden uitgediept. Dit zal worden gekoppeld aan een campagne-activiteit 

in het kader van “In gesprek met D66”, waarbij over het thema geluiden in de stad kunnen 

worden opgehaald. Elk thema zal vervolgens worden uitgewerkt tot een politiek pamflet dat 

kan worden gebruikt als input voor het nieuwe verkiezingsprogramma.  

De thema’s zullen gekozen worden, met op basis van de D66-Richtingwijzers. Daarbij zal ook 

de fractie om input worden gevraagd.  

De vergadering vraagt het interim-bestuur te borgen dat de bijeenkomsten laagdrempelig 

zullen zijn. Ook wordt gevraagd vooral naar input van de leden te kijken, en geen 

wensenlijstje van de fractie uit te gaan voeren. Het interim-bestuur zegt toe deze punten 

mee te nemen bij de uitvoering van deze activiteit. 

 

Verstevigen bestuurskracht  

Leden die zich samen met het interim-bestuur willen inzetten om de afdeling Dordrecht 

weer op te bouwen, wordt gevraagd zich te melden. Hoewel in deze fase nog niet naar extra 

bestuursleden wordt gezocht, is wel behoefte aan ondersteuning, bij voorbeeld: 

- Iemand die voorbereidingen wil gaan treffen voor de komende verkiezingen door 

voorbereidingen te treffen voor een nieuw verkiezingsprogramma en die het 

interessant vindt om namens de leden de gemeenteraadsfractie te volgen.  

- Iemand die wil meedenken over de “In gesprek met D66”-activiteiten en ook andere 

campagne-activiteiten wil initiëren om zo het D66-geluid weer te kunnen laten 

horen in Dordrecht; 

- Iemand die de verschillende activiteiten wil coördineren. 

Belangstellenden voor deze functies wordt gevraagd zich te melden bij het interim-bestuur.  

De vergadering vraagt wanneer er nieuwe kandidaat-bestuursleden aan de AAV zullen 

worden voorgesteld. Het interim-bestuur geeft aan eerst te willen bouwen aan de afdeling, 

waar mogelijk samen met de leden. Pas wanneer naar mening van het interim-bestuur en 

het LB de rust voldoende is teruggekeerd, een veilige omgeving voor alle leden is gecreëerd, 

meerdere activiteiten zijn georganiseerd, en een eenduidige politieke lijn kan worden 

geformuleerd voor verkiezingsprogramma en campagne, zal het interim-bestuur 

kandidaten voor een nieuw afdelingsbestuur voorstellen. De personen die nu geworven 

worden moeten daarom niet als afdelingsbestuurders worden beschouwd, maar worden 

voor een bepaalde vastomlijnde klus aangesteld door het interim-bestuur. 

De vergadering stemt bij acclamatie in met de Begroting 2020. 



	

	

 

3. Rondvraag 
 

Terugtreden raadsleden en fractie-ondersteuning 

Peter Paul geeft aan dat het interim-bestuur afgelopen weekend een bericht heeft 

ontvangen, waarin staat dat Kevin Noels en Karin Castelijn per 28 januari terugtreden als 

raadslid. Durk-Jan Tabak geeft zijn positie als burgerraadslid op. Hans Bloemen en Marlies 

Hombergen hebben aangegeven per dezelfde datum hun fractie-ondersteunende 

activiteiten te zullen beëindigen. Het interim-bestuur heeft via een Nieuwsbrief en via de 

website een bericht uit doen gaan, waarin het terugtreden van de fractieleden wordt 

betreurd. Het interim-bestuur vindt het verdrietig dat het de fractie niet is gelukt om een 

modus te vinden om gezamenlijk verder te kunnen. 

 

Onderzoek naar discriminatie 

Enkele leden vragen wat de stand van zaken is rond het tijdens de vorige ledenvergadering 

aangekondigde onderzoek naar discriminatie. Het interim-bestuur verklaart niet te zijn 

gebonden aan opdrachten die zijn gegeven aan het vorige afdelingsbestuur, maar los 

daarvan ook geen motie te hebben gevonden, waarin om een dergelijk onderzoek wordt 

verzocht. Hierop melden enkele aanwezigen dat het geen motie betrof, maar een toezegging 

van het vorige bestuur. Dit leidt tot de vraag of er nog notulen van de vorige vergadering 

beschikbaar zijn. Het interim-bestuur zegt geen notulen te hebben ontvangen. Rudolph 

Wessels zegt hierop dat hem is gevraagd de notulen op te stellen. Hij zegt toe dit op korte 

termijn af te zullen ronden. Een aantal leden heeft alsnog behoefte aan een onderzoek. 

Anderen willen het verleden vooral achter zich laten en de blik op de toekomst richten. Een 

onderzoek draagt daaraan niet bij, zo vrezen zij. Weer anderen vragen een combinatie te 

maken met de activiteit “Het goede gesprek”, en de uitkomsten van deze gesprekken te 

gebruiken om te normeren en een aantal omgangsvormen binnen de afdeling te formuleren. 

Mocht dat niet voldoende soelaas bieden, dan kan als nog bezien worden of een onderzoek 

noodzakelijk is. 

Het interim-bestuur ziet geen toegevoegde waarde in een onderzoek. Waarheidsvinding is 

lastig, zo niet onmogelijk, na een zo lange termijn. Bovendien is het onmogelijk om de 

gebeurtenissen van een oordeel te voorzien, als niet van tevoren duidelijk is wat het 

normenkader is waaraan getoetst moet worden. Dat is ook al gebleken bij het rapport 

Ravenstein. Het interim-bestuur wil de suggestie overnemen om de activiteit “het goede 

gesprek” te combineren met een eindproduct dat richting moet geven voor toekomstige 

omgangsnormen binnen de afdeling, en besluit het Landelijk Bestuur te informeren over de 

wens van de afdelingsvergadering om vervolg te geven aan het verzoek om een onderzoek 

naar discriminatie, met daarbij de suggestie om dit in te vullen op de wijze als hierboven 

uiteengezet. 

 

Rol interim-bestuur in relatie tot de fractie 

De vergadering vraagt welke rol het interim-bestuur precies heeft gespeeld richting de 

fractie. Het interim-bestuur geeft aan dat zij geen formele rol hebben gehad: de fractie heeft 

haar eigen verantwoordelijkheid en neemt haar eigen besluiten. Wel is het zich bewust 

geweest dat het onmogelijk is te bouwen aan een stabiele afdeling zolang er onrust is binnen 



	

	

de fractie. De fractie is daarom ondersteuning aangeboden om stabiliteit terug te brengen. In 

de eerste plaats is een bemiddelingstraject opgestart met een externe bemiddelaar die als 

opdracht heeft meegekregen te bezien of er een basis voor verdere samenwerking bestond. 

De conclusie van dit traject was, dat deze basis zeer smal is, en dat dit alleen tot stand kan 

komen als partijen bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen. Dit gesprek heeft 

eerst plaatsgevonden tussen Kevin en Ahmet, en is vervolgens uitgebreid naar de overige 

fractieleden en naar de fractie-ondersteuning. Op basis van de gesprekken zijn door het 

interim-bestuur mogelijke toekomstscenario’s uitgewerkt. De fractie heeft hierover geen 

knoop kunnen doorhakken. In november hebben enkele fractieleden het interim-bestuur 

gevraagd om de regie over te nemen. Het interim-bestuur heeft daarop verklaard dat dit niet 

tot zijn taak behoort, maar heeft wel een handelingsperspectief geboden. 

Op de vraag waaruit dit handelingsperspectief bestond, geeft Bastiaan aan dat de volgende 

suggesties aan deze raadsleden zijn meegegeven: 
1. Probeer de gebeurtenissen van de afgelopen tijd een plek te geven. Niet door iets van anderen te vragen, 

maar door te duiden hoe alle betrokkenen tot hun acties gekomen zijn en daarbij te reflecteren op hoe 

jullie eigen handelen daarbij een rol gespeeld kan hebben. 

 

2. Bedenk samen hoe de dynamiek die in de fractie (in brede zin) is ontstaan – en waar jullie al voorafgaand 

aan de gemeenteraadsverkiezingen aan gebouwd hebben en waarbij jullie je juist zo heerlijk 

comfortabel bij voelen – kunnen doorbreken, in het belang van het meer inclusief maken van de fractie. 

Evalueer daarbij niet alleen de manier van werken, maar ook welke mensen je nodig hebt in de 

ondersteuning van de fractie om die verandering tot stand te kunnen brengen. Zorg voor een relatieve 

buitenstaander die de fractie volgt en aan de bel kan trekken als jullie weer in jullie oude patroon 

vervallen. 

 

3. Denk na over een manier om dingen die eenieder dwars zitten meteen bespreekbaar te kunnen maken 

en op te kunnen lossen. Bijvoorbeeld door een neutrale secretaris politiek in het afdelingsbestuur te 

hebben die deze rol op zich kan nemen. Bouw daar ook voldoende tijd voor in het besluitvormingsproces: 

Plan, Do, Check, Act. 

 

4. Zet de normen die jullie de afgelopen tijd voor jullie zelf of naar buiten toe hebben geformuleerd op 

papier en ga met elkaar het gesprek erover aan. Denk ook na over de vraag uit welke waarde die norm 

voortkomt (bijvoorbeeld één van de D66-richtingwijzers), en of je wellicht ook op een andere wijze 

invulling aan die waarde kunt geven. Sta open om vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen. Leg de 

nieuwe normen vast; geef de waarden waaruit ze voortkomen een prominente plek in de fractiekamer. 

Houdt elkaar aan de samen geformuleerde normen, maar kijk in het evaluatieproces (Check) ook naar 

hoe ze uitwerken in de praktijk en durf ze indien nodig weer ter discussie te stellen. 

 

Eind december heeft het interim-bestuur bij de fractie geïnformeerd welke vervolgstappen 

zij voornemens waren te zetten. Daarop werd geantwoord dat de fractie geen oplossing zag. 

Tegelijkertijd is vanuit de fractie het LB verzocht om te interveniëren en om de knoop door 

te hakken. Op basis hiervan heeft het interim-bestuur het LB geadviseerd om een 

bijeenkomst op het Landelijk Bureau te beleggen. Deze bijeenkomst werd gepland voor (en 

heeft plaatsgevonden op) maandag 13 januari; op zaterdag 11 januari lieten Kevin Noels en 

Karin Castelijn weten geen heil te zien in deze bijeenkomst en terug te treden als raadslid. 

Enkele leden geven aan dat in de verklaring van de afgetreden raadsleden wordt 

gerefereerd aan het feit dat de fractie onder druk zou zijn gezet en dat gedreigd zou zijn met 

het niet meedoen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Zij vragen hoe het interim-

bestuur deze aantijgingen duidt. Het interim-bestuur verklaart zich niet te herkennen in 

deze beweringen. Het interim-bestuur refereert aan de mogelijke toekomstscenario’s die zijn 



	

	

opgesteld en stelt dat daarbij ook is genoemd dat in geval er een splitsing in de fractie 

ontstaat, de fractie uiteenvalt en beide delen de naam D66 zouden claimen, een situatie zou 

kunnen ontstaan waarbij het interim-bestuur zijn handen van de fractie aftrekt en geen 

enkel raadslid als vertegenwoordiger van de afdeling Dordrecht van D66 zou worden 

erkend. Als dat scenario zou leiden tot een felle machtsstrijd bij de volgende lijsttrekker-

verkiezingen, dan bestaat ook de mogelijkheid dat het Landelijk Bestuur een 

deelnamebesluit van de afdeling niet honoreert en dus niet doorstuurt naar de Kiesraad. 

Volgens het interim-bestuur was louter sprake van een beschrijving van mogelijke 

consequenties van een bepaald scenario; het betreurt dan ook dat dit kennelijk is ervaren als 

een dreiging of het onder druk zetten van de fractie. Het interim-bestuur benadrukt dat het 

de fractie steeds de volledige vrijheid heeft gegeven om haar eigen keuzes te maken, maar 

wel steeds aandacht heeft gevraagd voor de consequenties van die keuzes. 

 

Focus op de inhoud 

Enkele leden betreuren het, dat een groot gedeelte van de vergadering toch weer over het 

conflict binnen de fractie gaat. Zij vragen het interim-bestuur zich vooral te richten op het 

organiseren van activiteiten en de toekomst – en niet het verleden – centraal te stellen. Het 

interim-bestuur zegt dit gevoel te begrijpen, maar tegelijkertijd ook oog wil houden voor 

leden voor wie de gebeurtenissen van de afgelopen jaren nog niet zijn afgerond. Vandaar 

het brede spectrum aan activiteiten: een borrel voor de gezelligheid; een goed gesprek voor 

hen die willen stilstaan bij de gebeurtenissen in de afgelopen jaren; thema-activiteiten voor 

de leden die zich graag willen richten op de inhoud en een oproep om actief een functie ter 

ondersteuning van het bestuur op te pakken. Zo wordt getracht alle behoeften binnen de 

afdeling een plek te geven. 

 

Verbetering imago 

Enkele leden geven aan dat D66 Dordrecht op dit moment een negatief imago in de pers en 

in de stad heeft en vraagt het interim-bestuur hoe het voornemens is dat beeld weer om te 

keren. Het interim-bestuur zegt terughoudend te zijn om te reageren op berichten in de 

media en vraagt ook de leden van de afdeling om dat te doen. Ingeval toch behoefte is aan 

een mediabericht, is het interim-bestuur bereid daarbij te faciliteren en ondersteuning 

vanuit het Landelijk Bureau te bieden. De beste strategie om D66 weer positief op de kaart te 

zetten is om met een eigen goed verhaal te komen over de toekomst van de stad. Mensen 

moeten zich weer herkennen in de politieke agenda van D66 voor Dordrecht. Dat is ook de 

reden dat er een grote focus komt op inhoudelijke activiteiten, gekoppeld aan een “in 

gesprek met D66”-campagneactiviteit. 

 
4. Sluiting 
 

Peter Paul Lippinkhof sluit om stipt 22:00 uur de Algemene Afdelingsvergadering van D66 

Dordrecht. Een aantal leden verklaart voor het eerst aanwezig te zijn bij een AAV in 

Dordrecht, en roept de leden op zich aan te melden voor één of meerdere activiteiten. Het 

interim-bestuur ondersteunt deze oproep van harten en nodigt eenieder nogmaals uit om 

vrijdagavond 17 januari met het interim-bestuur het glas te heffen op een goed 2020 tijdens 

de Nieuwjaarsborrel in café Het Bevertje. 



	

	

 

Besluitenlijst 
	
1. De vergadering stemt bij acclamatie in met de Jaarrekening 2019, waarbij het interim-

bestuur wordt verzocht de kosten die zijn gemaakt voor het bemiddelingstraject te 

verhalen op de fractie. 

2. De vergadering stemt bij acclamatie in met de Begroting 2020. Ten aanzien van de 

voorgenomen activiteiten wordt het interim-bestuur opgeroepen deze zo laagdrempelig 

mogelijk invulling te geven. 

 

En verder… 

• zal Rudolph Wessels de notulen van de vorige AAV uitwerken; 

• informeert het interim-bestuur het Landelijk Bestuur over de wens van de AAV om 

vervolg te geven aan het verzoek om een onderzoek naar discriminatie, met daarbij de 

suggestie om hieraan in eerste instantie invulling te geven door de activiteit “het goede 

gesprek” te combineren met een eindproduct dat richting moet geven voor toekomstige 

omgangsnormen binnen de afdeling; 

• worden leden opgeroepen zich aan te melden voor één of meerdere activiteiten; 

• kunnen leden die daar behoefte aan hebben de afgetreden raadsleden Kevin en Karin 

mailen met hun vragen of opmerkingen. Op verzoek is het interim-bestuur bereid een 

bijeenkomst tussen leden en fractie te faciliteren. 

 


