
 

               

 
    
Beknopt verslag ALV 28 april 2014 

Aanwezig: Maaike Baggerman, Daniëlla den Hartog, Linda van Rooijen, Will Konings, Arthur 
Warmer, Mark Hofman, Martin Overheul, Gerard Sturkenboom, Annie Benschop, Janus v.d. 
Kop, Lorna de Vos Kootwijk, Wim de Kruijff, Alhard Hungerink, Gert Macaré, Nel de Kruijff-

Bats, Anne van der Does, Ton van der Does, Marianne van Oostveen, David Blom, Wim Wink, 
Jean Eigeman (vrzt) en Conny Veldhuizen (verslag) 
 

Welkom 
Jean Eigeman opent de vergadering met een woord van welkom. Omdat de afdeling geen 
bestuur meer heeft zit Jean deze vergadering vanuit het gewestbestuur voor. In huiselijke 

sfeer al is de aanleiding niet huiselijk. Jean hecht er aan om daar toch wat woorden aan te 
besteden. Jean heeft de afgelopen periode met meerdere leden contact gehad. Er zijn dingen 
gebeurd in de afdeling die er toe geleid hebben dat mensen zich teruggetrokken hebben. 

Jean heeft daarnaast met veel plezier de campagne van de afdeling gevolgd. Jammer genoeg 
heeft dit niet geleid tot deelname aan de coalitie maar is zeker succesvol geweest. 
Jean heeft daar zijn les wel uit geleerd voor de Statencampagne en komt daarvoor zeker 

terug. 
 

Laten we discussie kritisch voeren en elkaar te respecteren. Zo niet vertrekt Jean en is de 
vergadering over. 
 

Agenda zo akkoord? 
Ja 
 

Verslag vorige ALV 
Paf 2 tekst algemene beschouwing: De commissie is duidelijk geworden dat de huidige fractie 
graag in dezelfde samenstelling verder wilde. Commissie heeft gemeend toch een eigen lijst 

te moeten presenteren. Is zich bewust van de concept status van deze lijst, wordt, alhoewel 
gezegd, uit het verslag gehaald. 
Verslag verder als zodanig vastgesteld 

 
Mededelingen 
Twee leden zijn 25 jaar lid. Dhr. Hommes en mevrouw Blommaert. Zij ontvangen een 

speldje. 
 
Ton van der Does vraagt tijd om een toelichting te geven op de aanleiding voor deze 

vergadering. Met name de communicatie tussen het bestuur en de fractie is na de vorige ALV 
niet op gang gekomen ondanks een grote inspanning van de bestuursleden. Hij vindt dat 

zuur en onbegrijpelijk. 
Janus v.d. Kop: de kandidaatstellingscommissie heeft goed werk verricht, alleen hebben de 
eerste 10 maanden nuance aangebracht, daarna een intensieve campagne gevoerd. Er is 

geen rancune naar het bestuur, men was het alleen niet eens met de volgorde op de lijst. 
Waarom dit tot zoveel wrijving heeft veroorzaakt is hem niet bekend.  
Het gewest en het partijbestuur hebben geconstateerd dat de procedure gevolgd is. Toch zijn 

er woorden gevallen en is vertrouwen geschaad. 
 
Annie Benschop vindt het jammer dat het zo gelopen is. Ook al omdat Ton en Wim veel 

gedaan hebben voor de partij. Hoopt dat na deze ALV de verhoudingen weer zullen 
herstellen. 



 
Ton blijft zich afvragen waarom de communicatie na de ALV tussen fractie en bestuur niet 

toch op gang kon komen.  
 
Jean stelt vast dat Buren niet uniek is in haar onenigheid rondom de samenstelling van de 

lijst. De procedure is goed verlopen, de campagne is voorspoedig gegaan, maar hoe de 
communicatie tussen partijen is verlopen blijft verwonderen. De bestuursleden verdienen 
respect dat zij hier geen ruchtbaarheid aan heeft gegeven voor de verkiezingen. 

 
Marianne van Oostveen wil graag naar de toekomst kijken. Dat de communicatie niet op 

gang is gekomen vindt zij onbegrijpelijk. De emoties moeten na deze vergadering in banen 
geleid worden want dit is volkomen mislukt. 
 

Jean vindt dat Marianne ware woorden spreekt. Het nieuwe bestuur doet er goed aan om 
aandacht te besteden aan herstel. Deze moet van twee kanten komen. 
 

Marianne vraagt om aandacht voor de toekomst. 
 
Anne van der Does vindt het moeilijk dat het echte probleem niet op tafel komt. Refereert 

aan de alternatieve lijst die gepresenteerd is door de top 10. Hierdoor hebben twee leden van 
de commissie  zich gepasseerd gevoeld en is er een lid opgestapt. 
 

Jean wil daar verder niet op ingaan. Dit gebeurd altijd in het politieke bedrijf en daar moet 
mee omgegaan worden. 
 

Wim vraagt zich af of we wel geïnteresseerd zijn in elkaars mening, omdat er onderling 
grapjes worden gemaakt. Wim stelt dat er ordentelijk een lijst tot stand gekomen is. Maar 
daarnaast gebeurde er ook andere dingen tussen mensen, waardoor er een alternatieve lijst 

is ontstaan die er doorheen gejast is. 
 

Deze opmerking leidt tot commotie en Jean grijpt in. Hij wil dat straks iedereen elkaar de 
hand schud. Want er is met grote meerderheid besloten in de ALV over de lijst. 
 

Janus geeft opnieuw de overweging van de acht weer over de andere volgorde op de lijst. 
 
Arthur wil ook vooruit kijken en in de communicatie zijn er van twee kanten dingen mis 

gegaan. De brief over de lijst is niet zomaar gestuurd maar zeer weloverwogen. 
 
Wim waardeert de uitgestoken hand van Annie maar het hele gebeuren heeft Wim wel enorm 

geraakt. Het raakt zijn waarden als mens. Voor Wim is vertrouwen, transparantie en dialoog 
steeds belangrijker geworden. De eerste twee zijn geschaad. De laatste is belangrijk om weer 
tot elkaar te komen. De uitkomst van deze avond is voor hem van belang om vast te stellen 

om lid te blijven van de partij.  
 
Jean vindt dat vertrouwen niet in 1 avond hersteld kan worden. Het is een uitdaging voor het 

nieuwe bestuur om dat te herwinnen. Het gewestbestuur wil daarbij ondersteunen. Jean 
wenst ons sterkte daarbij. 

 
Gert Macaré: Gert is ook lid van de familie en roept op aan Wim om te blijven. De 
kandidaatstellingscommissie heeft zijn werk leuk gedaan. De deelnemers kwamen uit de stal 

van Mark en zij besloten dat de volgorde anders moest. Zo wat! 
 
Verkiezing nieuwe bestuursleden 

Alhard Hungerink: stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de afdeling. Licht zijn 
achtergrond en ambitie toe. 
 



Daniëlla den Hartog: stelt zich kandidaat als lid van het bestuur. Licht haar achtergrond en 
ambitie toe. 

 
Linda van Rooijen: stelt zich kandidaat voor het penningmeesterschap en secretaris van het 
bestuur. Licht haar achtergrond en ambitie toe. 

 
Gerard Sturkenboom: stelt zich kandidaat als lid van het bestuur. Licht zijn achtergrond en 
ambitie toe. 

 
Als er gestemd moet worden moet dat schriftelijk.  

Er zijn geen vragen en er wordt niet om stemming gevraagd. 
Alle vier de kandidaten worden bij acclamatie gekozen. Het nieuwe bestuur staat voor een 
grote klus om te beginnen om vertrouwen te herstellen. De deal met het gewest is 

ondersteuning bij de campagne. 
 
Linda stelt dat er nog 2 functies moeten worden verdeeld, te weten congresafgevaardigde en 

gewestafgevaardigde. 
 
De nieuwe voorzitter neemt de vergadering over en begint met vijf minuten pauze. 

 
Alhard wil nog wat zeggen en dankt een ieder voor het vertrouwen dat in het nieuwe bestuur 
is gesteld. Hij dankt het oude bestuur voor hun bijdrage aan de afdeling, met name Conny 

wordt bedankt die de communicatie in stand heeft gehouden. 
 
Motto voor de komende periode wordt dichter bij de bewoners en niet alleen in 

verkiezingstijd. Permanent zichtbaar zijn dus.  Ook actievere inzet voor het ombudsteam. 
Doorverwijzen, adviseren en de mensen blijven volgen is van belang. Zware gevallen onder 
de aandacht brengen van de politiek. 

Succes komt niet vanzelf maar daar moet je hard voor werken. Binden en verbinden daar 
gaat het om. 

 
Linda wil de jaarrekening vaststellen. Is reeds gebeurd. Linda wil graag een kascommissie 
vaststellen. Een lid van 1 jaar en een voor 2 jaar. 

Martin Overheul (2 jaar) en Will Konings (1 jaar) stellen zich kandidaat. 
Bestuur is voor twee jaar gekozen, daarna evaluatie en eventueel herverkiezing. 
 

Afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde  voor het congres. Alhard is 
afgevaardigde en Daniëlla den Hartog is plaatsvervangend afgevaardigde van het congres. 
 

Afgevaardigden naar het gewest wordt verdaagd naar een volgende ALV nog voor de zomer.  
 
Vanuit de fractie  

Mark praat ons bij over de actuele politiek van dit moment. Er is een actieve campagne 
gevoerd met veel mensen. Een mooie tijd met een goed resultaat. Natuurlijk wilde we de 
grootste partij worden maar met deze landelijke tegenwind was dat niet mogelijk. Omdat je 

niet de grootste bent geworden en de oude coalitie – D’66 had een meerderheid wat het 
lastig maakte om goed aan tafel te komen. 

 
Schipper van de VVD heeft zich opgesteld als informateur nadat de VVD als grootste uit de 
verkiezing kwam. Een inhoudelijke gesprek kwam daarbij niet tot stand ondanks de oproep 

van Mark om dat wel te doen. Alleen is ons gevraagd welke samenstelling van de coalitie wij 
voorzagen. Na deze ronde werd de voorkeur VVD-Gemeentebelangen en PCG uitgesproken, 
eventueel aangevuld met het CDA. Dit is ook het vertrek geweest om te gaan onderhandelen 

over een coalitie waar wij verder geen rol in hebben gekregen. Ook niet hebben genomen 
toen ons gevraagd werd een lijstje met punten in te leveren. De onderhandelingen zijn wreed 
verlopen en heeft iedereen kunnen lezen in de kranten. Heeft ook tot tweestrijd geleid in de 

VVD en daarom doet het CDA ook mee. 



Het beeld wat de krant schetst dat wij ons buitenspel hebben gezet omdat wij geen lijstje 
hebben ingeleverd. Dit hebben wij niet gedaan omdat we ons vrij willen voelen om oppositie 

te leveren. Is het beeld in 1 krant geweest, waarvan onze conclusie is dat de journalist niet 
begrepen heeft wat we gedaan hebben. In 2 andere kranten gelukkig wel goed gegaan. 
Mark ziet wel meer kansen om de coalitie uit te spleen en eventuele punten binnen te halen. 

Niveau van de Raad is niet gestegen. 
 
Wim stelt vast dat de strategie niet gelukt is vanwege de landelijke politiek. Hij vraagt waar 

nu de energie zit om positief aan de slag te gaan. Mark ziet de ruimte in de zwakte van de 
Raad. De PvdA zal zwaar focussen in het social domein, meer initiatief voorstellen en op een 

aantal thema’s zullen we het verschil gaan maken omdat wij de inhoud wel hebben. De PvdA 
zal de verbinding blijven zoeken. 
Daarnaast zullen we meer naar buiten gaan en minder naar binnen. Dat blijkt ook keuzes 

voor verschillende commissies om daar wel of niet aan deel te nemen. Werkbezoeken en 
ombudsteam zijn hierin verschillende initiatieven die genomen gaan worden. 
 

Tot slot: Mark is nog 1 jaar fractievoorzitter en daarna vacant. Maaike zal zich dan 
kandideren. 
Will wordt fractiesecretaris en Annie is penningmeester. 

Fractievergaderingen worden meer in de kern uitgevoerd en minder in het gemeentehuis. De 
fractie bestaat niet uit 4 maar 8 mensen die goed samenwerken. 
 

Rondvraag 
Maaike is lijstduwer voor de Europese verkiezingen en staat op nummer 20. Op 10 mei wordt 
er campagne gevoerd en een ieder is uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 

 
Sluiting 
Alhard vraagt aandacht voor: 

Europese verkiezing voor 20 mei 
Afspraak tussen oud en nieuw bestuur wordt gemaakt voor de overdracht. 

Voor de zomer een nieuwe ALV uitschrijven met daarin het activiteitenplan voor de afdeling 
en nog openstaande punten die nu niet aan bod zijn geweest. 


