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Aanwezig: Herman Wiersema, Tim Colijn, Hanneke Weber, Danijel Tadic, Brigit Teurlings, Bob Kassenaar, 

Jeanet Zonneveld, Daniel Waagmeester, Martijn Kool, Floris Vels, Jasper Etten, Margreet Elings, Martien 

Kuitenbrouwer, Maarten Poorter, Bart van Bruggen, Rolf Steenwinkel, Laura Janssen, Berend Alberts, Jasper 

Jans, Martin Schutrups, Frank Kuipers, Paul Koek, Stefanie de Ruiter, Patrick Faas, Orhan Kayar, Murat 

Altinbas, Koen Maes, Jeroen van Berkel, Anne Graumans, Gerard Gruppen, Guus Staats, Suzanne Jansen 

Afmeldingen: Eri Rood, Godfried Lambriex, Erik de Groot, David Feltkamp 

 

1. Opening en agenda vaststellen 
 
Voorzitter Herman opent de vergadering om 20.10 uur en stelt de agenda vast. Er wordt een voorstelrondje 
gehouden. Er zijn geen mededelingen.  
 

2. Verslag algemene ledenvergadering 13 december 2012 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Jaarverslag 2012 
 
Het jaarverslag wordt kort toegelicht en wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
4. Financieel verslag 2012 

 
Hanneke licht het financiële verslag 2012 toe en in de uitgereikte stukken is te zien dat de 
kascontrolecommissie daarmee akkoord is. De alv heeft het bestuur decharge verleend.  

 
5. Wijzigingsvoorstel begroting 

 
Voorgesteld wordt de begrotingspost ‘pand’ vanuit de reserves op te hogen tot maximaal 10.000 euro. De 
alv is daar mee akkoord.  
 
Tim geeft aan dat hij is gesprek is met leden die een maandelijkse financiële bijdrage willen leveren voor de 
huur van een pand. Wanneer er een pand gevonden wordt, zullen de leden op de hoogte worden gesteld. 
Het is de bedoeling dat het pand een ‘thuishonk’ voor de afdeling wordt waar bijvoorbeeld ook het 
ombudsteam zijn spreekuur kan houden. Leden worden uitgenodigd mee te zoeken naar een pand en/of een 
financiële bijdrage te doen.  

 
6. Draaiboek richting deelname aan verkiezingen bestuurscommissie 2014 

 
Er ligt nog geen besluit over de precieze invulling van de taken van de bestuurscommissies. Het voorstel 
gaat momenteel de inspraakprocedure in en het besluit zal, waarschijnlijk, in juni vallen. Dit maakt het lastig 
om nu al een kandidaatstellings- en programmaprocedure op te starten maar de afdeling wil wel zorgvuldige 
voorbereidingen treffen om binnen de termijn de juiste stappen te doorlopen. Daartoe stelt het bestuur de 
ledenvergadering voor om:  
 



1. in te stemmen met het basisprofiel voor kandidaten voor de toekomstige bestuurscommissieleden, 
waaronder specifieke aspecten voor fractievoorzitter, beoogd bestuurder(s) en lijsttrekker; 

2. opdracht te geven voor een verdieping van de profielen voor de invulling van het nieuwe bestuurlijk 
stelsel in West en daarbij antwoord te geven nieuwe dilemma’s; 

3. kennis te nemen van het instellen van een adviescommissie voor deze verdieping en voor de 
toekomstige kandidatenlijst, en kennis te nemen van de voorlopige samenstelling daarvan; 

4. in te stemmen met de werkwijze rond de verkiezing van de lijsttrekker; 
5. de periode vóór de zomer ook te gebruiken om ruimte te bieden aan geïnteresseerde PvdA-leden om 

nader kennis te maken met het werk van volksvertegenwoordiger op stadsdeelniveau; 
6. de samenwerking met PvdA Amsterdam aan te gaan bij de voorbereidingen voor het opstellen van 

een inhoudelijk programma voor de verkiezingen en daarbij vanuit West prioriteit te geven aan het 
leggen van verbindingen met de netwerken  in de verschillende buurten van het stadsdeel om van 
daaruit invulling te geven aan de rol van de bestuurscommissieleden en te werken aan de 
zichtbaarheid van de toekomstige stadsdeelpolitiek.  

 
In het draaiboek zijn de besluiten nader toegelicht. Over deze punten wordt het volgende besproken: 
 
Bij punt 1: in het basisprofiel wordt het criterium ‘je committeert je aan het landelijke- en lokale 
verkiezingsprogramma’ aangepast naar ‘je committeert je aan het stedelijke en gemeentelijke 
verkiezingsprogramma’.  
 
Bij punt 2: gevraagd wordt of het bestuur wil bevestigen dat het bestuur verntwoordelijk is voor het profiel 
dat aan de ALV wordt voorgelegd. De voorzitter bevestigt dit. 
 
Bij punt 3: de adviescommissie heeft nu een beoogde samenstelling, in juni wordt deze definitief. Er worden 
complimenten gemaakt over de diverse samenstelling van de commissie.  
 
Bij punt 6: het lijkt in de rede te liggen dat er een uniforme werkwijze wordt gehanteerd voor de afstemming 
tussen de inhoudelijke programmapunten van de afdelingen in relatie tot het verkiezingsprogramma van de 
centrale stad, maar er is (nog) geen gezamenlijk format hiervoor.  
 
In de alv van juni 2013 zal aan de leden besluiten worden voorgelegd over de nadere invulling van de 
kandidaatstellings- en programmaprocedure.  
 
Het draaiboek is door de ledenvergadering vastgesteld.  
 

7. Actualiteiten 
 
Floris Vels vanuit de fractie: 

- Westermoskee. De bouwvergunning is afgegeven maar er zijn bij bewoners zorgen over het 
succesvol afronden van de bouw. Gevreesd wordt dat dit niet gaat gebeuren en bewoners willen dat 
de bouwvergunning wordt ingetrokken. Juridisch gezien is het onverstandig dit te doen en daarom 
wordt de vergunning gehandhaafd. De bouw wordt gestimuleerd en zo nodig worden 
dwangsommen opgelegd.  

- Singlegrachtgarage. De fractie heeft niet willen terugkomen op het kredietbesluit dat basis is voor de 
bouw van de garage maar heeft wel een aantal voorwaarden gesteld: parkeerplekken bovengrond 1 
op 1 compenseren en het besluit kan ter discussie worden gesteld wanneer het ‘huishoudboekje’ van 
het stadsdeel niet meer op orde is. De aanbestedingprocedure gaat nu van start.  

 
Er wordt verslag gedaan van diverse bijeenkomsten die de afgevaardigden Paul Koek, Frank Kuipers en 
Margreet Elings bezochten. Margreet geeft aan de wens te hebben bepaalde vraagstukken voorafgaand aan 
een congres aan de afdeling te kunnen voorleggen.  
 
Danijel Tadic, Stefanie de Ruiter en Brigit Teurlings benoemen de stand van zaken ten aanzien van 
respectievelijk het ombudsteam, de campagne en het ledenblad.  
 
Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag een daarmee besluit de voorzitter de vergadering om 22.00 
uur.  

 
 


