
Verslag Algemene Ledenvergadering PvdA Buren – CONCEPT – 
31 maart 2016, Clubgebouw korfbalvereniging Activitas Maurik 

Aanwezig: M.W. Baggerman, A. Benschop-van Lienden, C. Blommaert – ter Beek, D. den Hartog, M. 
Hofman, A. Hungerink (voorzitter), J. IJpelaar, A.J. Van de Kop, W. de Kruijff, N. de Kruijff – Bats, M. 
Moerenhout, M. Overheul, P.I. Polman, F. Rijsdijk, G.B. Van Rooijen-van Geel, D.J. Russchen (verslag), A. 
Sterman, G. Sturkenboom, A. Timmer, C.M. Veldhuizen, L. de Vos – Klootwijk, A. Warmer en P.H.W.T.H. 
Winters.

Afwezig met bericht van verhindering: F.J.Ph.M. Blommaert, G. den Hartogh, M. van Oostveen en M. 
Verdaasdonk. 

Alhard Hungerink opent even na 20:00 uur de vergadering en vraagt akkoord op de agenda. Speciaal en 
hartelijk welkom wordt geheten, Freek Landmeter, inwoner in onze gemeente en directeur van Pax.

Agenda
1) Goedkeuring verslag ALV 23 maart 2015
2) Verantwoording bestuur en fractie 2015
3) Jaarstukken 2015, begroting 2016 en werkplan 2016
4) Verkiezingen bestuursleden
5) Mogelijke opvang vluchtelingen in Buren, met gastspreker Freek Landmeter
6) Terugkoppeling coalitieonderhandelingen

ad 1) Vergadering gaat akkoord met het verslag van de ALV 23 maart 2015

ad 2) bestuur geeft toelichting op jaaractiviteiten 2015

 Jaarcongres januari 2015 bijgewoond, samen met Daniëlla als afgevaardigden
 Provinciale Staten verkiezingen

o 7 amendementen ingediend op het verkiezingsprogramma, die alle zijn overgenomen
o Campagne gevoerd samen met afdeling Neder Betuwe, Culemborg en Tiel (slinger door 

 Afdeling Buren
o Namens het bestuur zijn bijna alle fractievergaderingen, voorbesprekingen en 
o Evaluatiegesprekken met fractieleden zijn nog niet gevoerd
o Steunteam mislukt; geen enkele vraag gehad
o ALV maart 2015; bijeenkomst met Syrische vluchtelingen
o Afscheid genomen van Linda als secretaris
o Jenneke kondigt haar afscheid aan als penningmeester
o Lange zoektocht naar nieuwe bestuursleden

 Ledenmutaties
1 januari 2015:
78 leden; 31 december 2015: 70 leden
Helaas door overlijden 4 leden verloren:
- Het echtpaar Ter Beek
- Ton van der Does
- Jaap Benschop
8 opzeggingen en 4 nieuwe leden

 Jubilarissen
3 stuks, die uit handen van Maaike, Mark en mij op vrijdag 1 mei de erepenning ontvingen 
voor hun 50-jarig lidmaatschap van de partij:
- De heer Ter Beek
- Mevrouw Prins-Van Hemerd
- Mevrouw Bosch –Van Eck

ad 3) Vergadering gaat akkoord met jaarrekening, begroting en jaarplan.
Kascommissie Martin Overheul en Conny Veldhuizen hebben de financiële stukken  
gecontroleerd en goed bevonden. De vergadering verleend het bestuur decharge.
Conny Veldhuizen en Wim de Kruijff stellen zich beschikbaar voor de kascommissie voor de 
controle over 2016.



ad 4) Verkiezing bestuursleden

De bestuursleden (Alhard Hungerink, Gerard Sturkenboom en Daniëlla den Hartog) hebben hun termijn van 
twee jaar erop zitten. Daniëlla den Hartog en Alhard Hungerink stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe 
periode. Corrie Blommaert en Daan Russchen stellen zich beschikbaar voor een bestuursfunctie. Alhard stelt
zich niet herkiesbaar in de rol van voorzitter i.v.m. mogelijke belangenverstrengelingen als beoogd voorzitter 
van de samenwerkende sportverenigingen als gebruiker van een nieuwe sporthal, maar blijft aan als 
algemeen lid. Daan Russchen stelt zich kandidaat als voorzitter; Corrie, die het penningmeesterschap 
praktisch al heeft overgenomen stelt zich kandidaat als penningmeester; Daniëlla stelt zich kandidaat als 
secretaris; Gerard neemt afscheid van het bestuur.

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde verkiezing en rolverdeling. 
Er zijn worden van dank en waardering voor toetredende bestuursleden en voor de leden die (eerder) 
afscheid namen. Uit handen van Alhard ontvangen Jenneke en Gerard een prachtig boeket rode rozen.

Ad 5) Opvang vluchtelingen en statushouders

Mail van Goof van Hartog, helaas afwezig, wordt voorgelezen. Freek Landmeter geeft een inleiding op het 
thema vluchtelingen en deelt zijn persoonlijke ervaringen. 

Maaike Baggerman geeft een toelichting op de AZC-onderzoeken van het vorige college. Plannen zoals naar
buiten kwamen waren veel minder rooskleurig dan het leek. Tijdens fractieonderhandelingen bleek er in 
geheel geen steun te bestaan voor (grootschalige) opvang.

De aanwezige leden gaan in drie groepen uiteen en bediscussieren de mogelijke opvang van vluchtelingen 
en/of statushouders in Buren. Uit de plenaire terugkoppeling blijken de leden van de PvdA Buren het 
volgende mee te willen geven aan de fractie:

Zorgen: leden maken zich zorgen om onterechte beeldvorming, vooroordelen en politieke besluitvorming op 
basis daarvan. We willen geen Geldemalsense toestanden. 

Kansen: Diversiteit kan een verrijking in onze maatschappij geven. Vluchtelingen brengen verjonging, nieuw 
arbeidspotentieel en dragen bij tegen de krimp. 

Vragen: Kun je kamersgewijs verhuren in coöperatiewoningen? Hoe betrek je particuliere verhuurders bij 
huisvesting? Hoe zit het met feitelijke situatie rondom statushouders? Hoe lang mogen ze blijven? Van welke
voorzieningen mogen ze (gratis) gebruik maken? 

Boodschap aan de fractie: geef zorgvuldig en realistisch vorm aan opvang van vluchtelingen en 
statushouders. Betrek burgers écht: niet door ze alleen uit te nodigen op het gemeentehuis maar ga de wijk 
in, bezoek de scholen en verenigingen. Wees zo snel als mogelijk concreet maar realistisch als het gaat om 
(on)mogelijkheden en houdt / neem regie op proces en emotie.

Ad 6) coalitieonderhandelingen

Maaike Baggerman geeft een toelichting op het proces van de coalitieonderhandelingen na het vallen van 
het college begin 2016. Leden hebben de gelegenheid gekregen en genomen voor het stellen van vragen en
maken van opmerkingen. Ook raadslid Arthur Warmer en wethouderskandidaat Annie Benschop geven een 
toelichting op proces en onderhandelingen. 

Wanneer Annie wordt geïnstalleerd als wethouder dan neemt Linda van Rooijen de vrijgekomen raadszetel 
in. Beiden worden 7 april 2016 geïnstalleerd. 

Het bestuur dankt de fractieleden voor de onderhandelingen en stelt tevreden vast dat er met dit 
coalitieakkoord een “rodere kleur” door onze gemeente zal stromen. 

De vergadering gaat met applaus akkoord met het bereikte resultaat. Fractieleden en wethouderskandidaat 
Annie wordt veel succes en steun gewenst. 

Alhard sluit 22:30 de vergadering 


