
 

           
    

 
    
Beknopt verslag ALV 20 juni 2012 

 
Aanwezig: 

Linda van Rooijen, Maaike Baggerman, Ton en Anne van der Does, Matthee 
Verdaasdonk, Wim Wink, Johannes van Vuren, Mark Hofman, Goof den Hartog, 
Arthur Warmer, Gert Macare en Conny Veldhuizen 

 
Welkom 
Johannes heet een ieder welkom 
 
Verslag vorige ALV 

Naar aanleiding van het verslag wordt de vraag gesteld hoeveel geld we wel 
gespaard hebben. Komt ook bij de Jaarrekening. Zit nu zo’n €3500,- in kas. 
Voor een locale verkiezing heb je zo’n €5000,- nodig. 
 
Samenstelling bestuur 
Johannes vertrekt en ontstaan er vacatures als voorzitter, penningmeester en 
ledenadministrateur. Wim wil voorzitter worden, Conny wil het 
penningmeesterschap en de ledenadministratie voor haar rekening nemen. 
Aanvulling voor het bestuur en ondersteuning van de fractie is zeer gewenst. 
Vacature ontstaat binnen het thema Ruimte.  
Daarnaast zouden we ook met het oog op toekomstige verkiezingen graag 
meer ondersteuning. Goof den Hartog geeft aan dat hij op het gebied van 
energie en milieu/duurzaamheid wel betrokken wil worden en wil helpen. 
 
Wim geeft een korte toelichting op zijn beweegredenen om ja te zeggen tegen 
het voorzitterschap. 
 
Landelijke verkiezingen en het verkiezingscongres 

12 september zijn de landelijke verkiezingen. Het bestuur bestelt material, we 
zullen wel een keer flyeren en het idée is om met een aantal gemeenten op 
de tandem door de regio te fietsen. Buren en Nederbetuwe organiseren dit. 
Maaike heeft contact met jonge raadsleden uit Nederbetuwe en Tiel hierover. 
Beide initiatieven moeten op elkaar worden afgestemd. We proberen ook een 
landelijk politicus hier te krijgen. 
Ook hier geldt vele handen maken licht werk. 
 
Op 30 juni is het verkiezingscongres, aanstaande zaterdag een bijeenkomst 
in Zutphen ter voorbereiding op het congres over het verkiezingsprogramma. 
Wim en Arthur gaan daar naar toe. Gaan we vanuit de afdeling nog punten ter 
discussie aanvoeren? Er is discussie geweest over een amendement mbt de 
Waterschappen. Zelf punten aanleveren vergt zoveel energie en je moet over 
zo’n hoge drempels heen dat het eigenlijk niet te realiseren is. Vragen over 
het democratische gehalte kunnen gesteld worden.  



We zullen in de toekomst meer regionaal samenwerken in de hoop krachten 
te kunnen bundelen en sterker te kunnen opereren. 
 
Vanuit de fractie / ombudsteam 

Per 1 mie is ere en ombudsteam in de lucht. Op maandag en dinsdag is er 
spreekuur. Doel is luisteren naar de vragen van bewoners van Buren, begrip 
tonen en eventueel helpen. Zo hele directe lijn tussen bestuur en bewoner. 
Het zou ook mooi zijn als het ombudsteam versterkt wordt met leden die niet 
in de fractie zitten. Conny en Linda willen wel helpen. 
 
Begroting van de gemeente drukt een stempel op alle beleidsterreinen. Als 
voorbeeld moeten alle speeltuinen worden ontmanteld. Als PvdA doen we ons 
best om te redden wat er te redden valt. Is heel moeilijk als je ‘poot aan de 
grond’ krijgt.  
 
De gemeente Buren is een regiegemeente geworden waarbij veel diensten 
worden afgestoten en de verantwoordelijkheid bij de burger wordt neergelegd. 
Niets mis mee als er maar gekeken wordt naar de bewoners die niet in staat 
zijn om die verantwoordelijk te dragen. Zelfs veiligheidstaken worden bij de 
burger neergelegd. Een beweging die wij als PvdA niet in ons uppie kunnen 
keren. 
 
Grondexploitatie heeft miljoenen af moeten boeken. Maakt het leven ook niet 
eenvoudiger. 
 
Prioriteitstelling woningbouw is ook een agendapunt geweest. Inmiddels is de 
Burense methode bedacht, waarbij een aantal plannen in de ijskast zijn gezet. 
Wilde plannen zijn van tafel, nieuwe prioriteiten zijn gesteld. Dit is een punt 
wat goed is opgepakt door dit gemeentebestuur. 
 
Regio Rivierenland en het onderwerp regionalisern is een issue. Err komt een 
regionale uitvoeringsdienst, ten koste van 20 FTE. Wordt wellicht wel 
gelokaliseerd is het gemeentehuis. Is wel te hopen want er komt steeds meer 
ruimte in het gebouw en een te grote overhead. 
 
Regio Rivierenland meer naar de gemeenten brengen door verantwoording 
aft e leggen binnen de betrokken raden is niet gelukt. Het blijft een bestuurlijk 
moloch voor veel geld. 
 
Voor de PvdA is het voor de komend ejaren van belang om ons punt te 
maken buiten de Raad. Met kleinschalige initiatieven waar we het contact met 
de burger hebben en de publiciteit kunnen halen. 
 
Een thema waarop dat kan is Zonnenenergie.  In Zoelmond is een 
burgerinitiatief genomen (en Beusichem heeft zich hierbij aangesloten) om de 
kernen energiezuinig te maken. Op 5 juli is ere en informatiebijeenkomst over 
hoe je je huis energiezuinig kan maken. Het gaat over isolatie, 
zonnenpanelen en dergelijke. Wordt pilotproject in de regio. 
 



Gesprek gevoerd met de fractie uit Culemborg om meer samen te werken. 
Werken aan een regionaal programma bij de komende verkiezingen met 
locale accenten zou wenselijk zijn en wordt voorgesteld aan het bestuur. 
Wordt opgepakt. 
 
Jaarrekening 2011 

Er is een overzicht van onze rekening over 2011 verspreid en toegelicht  
Waarvan acte en vastgesteld. 
 
Ontwikkeling website PvdA Buren 

We zijn op dit moment bezig om de website te actualiseren. Meer mensen 
kunnen nu inhoud op de site zetten. 
Wie wil helpen een impressie van de Raadsvergadering op de site zetten. 
Conny wil er 5 doen, Linda en Gert nemen de andere 5 voor hun rekening. 
Conny maakt een planning. 
 
Rondvraag 
Linda is helemaal blij geworden van de bevlogenheid van deze vergadering. 
 
 
Sluiting. 
 
 
 
 
 


