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1. Opening en agenda vaststellen 
 

Voorzitter Herman opent de vergadering om 20.00 uur en stelt de agenda vast. Er wordt een voorstelrondje 

gehouden. Er zijn geen mededelingen.  
 

2. Actualiteiten uit het bestuur 
 

Herman deelt mee dat Hanneke haar functie in het bestuur gaat neerleggen. Hij geeft daarbij aan dat de 

financiële stand van zaken daar niet de aanleiding voor is, de financiën van de afdeling zijn op orde. Het 
bestuur zoekt nu een opvolger en Hanneke zal tot er een vervanger aantreedt de administratie blijven doen. 

In de ledenvergadering werd een oproep gedaan voor het aantrekken van een nieuwe penningmeester.  
 

3. Stand van zaken Pand 
 

Tim legt uit dat we nog steeds hard op zoek zijn naar een pand. Er is samenwerking gezocht met de 

afdelingen Zuid en Centrum maar de financiën zijn voor alle afdelingen onzeker. In feite zijn er twee opties: 
1. een pand voor een kortere periode (t/m verkiezingen 2014) zonder hulp van andere afdelingen en 2. een 

pand voor langere periode (in principe voor onbepaalde tijd) met behulp van twee andere afdelingen.  
 

4. Verslag algemene ledenvergadering 28 maart 2013 

 
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.  

 
5. Beslisdocument en visie bestuur en politiek in West 

 
De kern van deze ledenvergadering draait om het beslisdocument dat in de afgelopen maanden tot stand is 

gekomen. In de alv van maart jl. werd aan het bestuur de opdracht gegeven om de basisprofielen te 

verdiepen en antwoord te geven op dilemma’s in de nieuwe bestuurlijke situatie die gaat ontstaan.  
 

Deze exercitie heeft het bestuur in samenwerking met Bob Kassenaar en de beoogde 
kandidaatstellingsadviescommissie uitgevoerd. Het bestuur is Bob zeer erkentelijk voor de tijd en energie die 

hij daar in heeft gestopt. De samenwerking heeft geleid tot het stuk ‘PvdA politiek en bestuur in Amsterdam 

West van 2014’. 
 

Het stuk werd in een aantal rondes besproken waarbij er plaats was voor algemene en specifieke op- en 
aanmerkingen. Aan het eind van de discussie werd besloten dat de opmerkingen leiden tot twee tekstuele 

aanpassingen. De andere opmerkingen worden in dit verslag benoemd en zullen als bijlage worden 



opgenomen bij het visiedocument. 
 

Weergave van de discussie 

 
De alv spreekt complimenten uit over de wijze waarop het bestuur de opdracht heeft uitgevoerd. Het stuk 

richt zich op de dingen die we belangrijk vinden en om als bestuurscommissie en politieke afdeling meer een 
partner van de samenleving te zijn. Op bepaalde punten is er te veel met een ‘roze bril’ gekeken: het stuk 

geeft aan dat de netwerksamenleving het uitgangspunt vormt maar nog niet duidelijk genoeg blijkt dat die 

rolopvatting voor deze afdeling nog in de kinderschoenen staat. Daarnaast wordt er van uit gegaan dat 
taken naar de centrale stad zullen gaan. Hoe dit in de praktijk zal gaan moet nog maar blijken; er zullen 

zaken tussen wal en schip raken. Er zal ook spanning gaan ontstaan tussen het hier willen organiseren en de 
aansturing door de centrale stad met kaders.  

 
Enkele leden zijn kritisch over de veranderende rol van de overheid. Is die niet gewoon ingegeven door 

bezuinigingen? En zo ja, leggen we ons dan niet snel neer bij het willen veranderen van die realiteit?  

 
Afgevraagd wordt hoe wordt voorkomen dat de bestuurscommissies de nieuwe B&W’s en Raad in het 

stadsdeel gaan worden. Voorkom bestuurlijke drukte.  
 

Gemist wordt de rol van belangenbehartiger richting de centrale stad en Den Haag.  

 
Gemist wordt ook hoe de monistische werkwijze van fractie en bestuur (het interne functioneren) en de 

ambtelijke organisatie van het stadsdeel. Ook de ambtenaren moeten de beweging naar buiten maken.  
 

Er wordt gewezen op het grotere belang van een goede koppeling tussen bestuur, fractie, ombudsteam, 
ledenblad, campagneteam en andere subgroepen in de afdeling.  

 

Reactie van de voorzitter 
 

Herman dankt voor de complimenten en andere opmerkingen en geeft de volgende reactie.  
 

Het stuk is geschreven vanuit de veranderingen die in de samenleving worden waargenomen, niet vanuit de 

nieuwe bestuurlijke structuur. De nieuwe verhouding tussen overheid en samenleving staat centraal. Het 
stuk heeft een optimistische insteek omdat we 1. een positief geluid de basis moet vormen voor de 

verkiezingen en onze samenwerking met partners en 2. er ook echt in geloven. In een brief aan de fractie 
van de centrale stad is aandacht gevraagd voor zorgpunten rond het nieuwe bestuurlijk stelsel.  

 

Wat er door het centrale niveau wordt bedacht, moet hier worden uitgevoerd; het moet op straat zichtbaar 
worden. Hoe? Dat gaan we met elkaar leren, met vallen en opstaan. Dit is ook wat in de vier geformuleerde 

dilemma’s is weergegeven. De discussie over de aansturing van het ambtenarenapparaat loopt dan ook nog 
en dat is ook een onderwerp waar we niet over gaan. Daarnaast is het de vraag of de centrale kaders 

maatwerk mogelijk zullen maken.  
 

De politiek in de bestuurscommissie is er niet een van een debat in een zaal, maar juist de zichtbaarheid op 

straat. De scheiding tussen volksvertegenwoordigers en bestuurders wordt diffuus.  
 

Andere besproken punten 
 

- Voor mensen die (er over nadenken om) zich kandidaat (te) stellen bestaat de mogelijkheid om met 

fractieleden mee te lopen. Dit dient dan wel na het zomerreces plaats te vinden.  
- De kandidaat lijsttrekkers worden in de aanloop naar de lijsttrekkerverkiezing (als die plaats gaat 

vinden) gevraagd zich uit te spreken over zijn of haar ambitie om dagelijks bestuurder te worden.  
 

Tekstuele aanpassingen 
 

- De ‘kern’ op pagina 1 spreekt over ‘het’ goede leven in West. Voor nog niet alle mensen in West is 

het leven goed; de tekst wordt aangepast naar ‘een’ goed leven in West.  
- Op pagina 2 wordt te veel uitgegaan van het leveren van dagelijks bestuurders, de toon wordt 

terughoudender.  
 

 



Besluiten door de alv 
 

- De hoofdlijnen van de visie op de toekomst van PvdA politiek en bestuur worden onderschreven met 

inachtneming van de hierboven weergegeven discussie. 
 

- Met de profielen is ingestemd met de volgende kanttekeningen: de tweede zin van de eerste 
vereiste onder ‘volksvertegenwoordiger’ wordt aangepast door ‘je bent in staat om je helder uit te 

spreken in begrijpelijk Nederlands’. In de tweede vereiste onder ‘volksvertegenwoordiger’ wordt het 

woord ‘coalities’ vervangen door ‘allianties’. In de aanvullende eisen wordt aangegeven dat de 
fractievoorzitter meer tijd dan een ander bestuurscommissielid aan zijn taak besteed en dat bij de 

kandidatenlijst wordt uitgegaan van een ‘spreiding over het stadsdeel’.  
 

- Met de tijdsplanning is ingestemd. Er wordt daar één wijziging op gemaakt: de alv in november zal 
op de 27e plaatsvinden. 

 

- Er is kennisgenomen van de adviescommissie. 
 

- De koers voor de samenstelling van het programma voor de verkiezingen is onderschreven.  
 

- Er is ingestemd met de samenstelling van het stembureau wanneer er een lijsttrekkersverkiezing 

plaatsvindt.  
 

6. Actualiteiten stadsdeelraad- en bestuur 
 

De volgende actualiteiten uit de politiek van het stadsdeel worden met de ledenvergadering gedeeld: 
- De jaarrekening 2012 van het stadsdeel is vastgesteld. Niet alle financiële middelen zijn ingezet. 

Deze middelen worden nu gebruikt voor de aanpak van de hotspots huisvuil, De Wissel en het 

opvullen van de reserves. 
- In de perspectievennota 2014 is een buurtgerichte aanpak opgenomen. Godfried is optimistisch over 

de begroting 2014, er is ruimte om activiteiten te ondernemen.  
- De aanpak van het Karel Doormanplein verloopt goed; bewoners zijn positief.  

- Sylvester Heijdemann verlaat de fractie en wordt opgevolgd door Koen Maes.  

 
 

Om 22:25 sluit de voorzitter de vergadering 
 

 

 


