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Aanwezig: Stefanie de Ruiter, Sanne de Lint, Herman Wiersema, Margreet Elings, Natasja van der Geest, Koen 

Maes, Jimmy Moerli, Godfried Lambriex, Ruben Boerkamp, Bibi Fadlalla, Paul Koek, Martin Schutrups, Tim 

Colijn, Justus Hartkamp, Anne Jansen, Frank Kuipers, Julius Riebersbeek, Orhan Kayar, Ledi van Vliet, Annet 

Bogie, Rene Adriaan, Annemarie Hoogland, Paul Tang, Aicha Lagha, Brigit Teurlings (verslag) 

 

Afgemeld: Mirthe Biemans, Houssain El Yachouti, Delano Blankendal, Floris Vels, Jeroen van Berkel, Daniel 

Tadic, Gerard Oosterbeek, Rolf Steenwinkel, Danijel Tadic, Suzanne Jansen en Guus Staats 

 

1. Tim opent de vergadering.  

 

2. Verslag ledenvergadering okt 2014. Vastgesteld. 

 

3. Jaarrekening. Frank licht de jaarrekening toe. De meeste kosten in 2014 zaten in de campagne en het pand. Er 

waren iets meer inkomsten dat uitgaven. De activa zijn kleiner geworden door campagne. (Van 59.000 euro naar 

48.000 euro). Een aantal vorderingen staan nog open. 

 

De Kascontrolecommissie constateert dat het kapitaal niet is gekrompen. Er is voldoende aandacht voor de 

achterblijvende vergoedingen. Waarschuwing: inkomsten zijn gedaald door minder raadsleden. Bij de volgende 

campagne gaan we interen op reserves. Er zijn goede keuzes gemaakt voor de campagne uitgaven. Conclusie: 

goed financieel beleid gevoerd. 

 

Decharge voor Frank Kuipers. 

 

4. Jaarverslag 2014. Vastgesteld. 

 

5. Congres afgevaardigden. Verteld wordt dat voorafgaand aan het congres er een steeds betere samenwerking 

tussen afdelingen is. De motie over vrije artsen keuze heeft het niet gehaald. Ook jammer dat Ruud Koole niet op 

de  lijst Eerste Kamer staat. Volgend jaar heeft de stem van de afgevaardigden dezelfde zwaarte als andere leden. 

Vanuit West is er goed gesproken op congres. Dank voor inzet van afgevaardigden. 

 

6. Uit de bestuurscommissie, Anne Janssen: Geld voor de gebiedscyclus (B&L, Oud West, Baarsjes en 

Westerpark) moet uit centrale stad beschikbaar worden gesteld, dit loopt nog niet helemaal goed. Prioriteit ligt op 

de terreinen: veiligheid, vreedzame school en wijk, vrijwilligers ondersteuning, jeugdwerkloosheid. De 

participatienota is gepresenteerd. Jeugdwerkloosheid is in een stedelijk plan uitgewerkt. Kolenkitwoningen zijn 

beter beveiligd. 

Begroting centrale stad nog niet vastgesteld, daar moet nog een bijdrage van naar West komen. 

 

7. Buurtcontactpersoon. René Adriaan vertelt over de buurt. Komende tijd aandacht voor veiligheid da Costa 

plein. 

 

8. Sollicitatiecommissie nieuwe voorzitter: Godfried doet kort verslag. Er waren 5 geïnteresseerden en 

uiteindelijk 3 sollicitanten. Naast de procedure nog 30 mensen actief benaderd. De commissie draagt Sanne voor 

en zij is per acclamatie gekozen. 

 
9. Paul Tang, Brussel: sinds juni 2014 in fractie parlement. In de grote fractie (+100) is veel eensgezindheid. Paul 

ligt een aantal onderwerpen in Europa toe zoals het omgaan met spanningsvelden binnen en buiten het parlement 

en het investeringsfonds. 

 


