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Verslag Algemene Ledenvergadering D66 Rijk van Nijmegen van 13 november 2018  
 

Locatie: De Lindenberg, Ridderstraat 23 te Nijmegen   
Voorzitter: Sjoerd van Gils 

Verslag: Joost Franssen  

Aanwezig: 32 leden 
 

1. Opening en vaststelling agenda (20.00 uur) 
 
Opening 20.06 uur.  
 
Sjoerd van Gils:  
Vandaag is de naamdag van Brixius van Tours. Brixius was de bisschop van Tours vanaf 397 

en laat in zijn carriËre werd hij beschuldigd een dienstmaagd zwanger te hebben gemaakt. 

Hij nam zijn toevlucht tot een godsoordeel om zijn onschuld te bewijzen: in de kerk vroeg hij 

het kind van amper een maand oud wie zijn vader was en het kind antwoordde: Gij zijt mijn 

vader niet. Dat was niet genoeg voor de bevolking, dus wikkelde Brixius een paar handenvol 

smeulende kolen in zijn soutane die hij met de hand uitstrooide over het graf van zijn 

voorganger. Zijn handen verbrandden niet, wederom een bewijs van Goddelijke interventie. 

Omdat hij tot tweemaal toe het oordeel van God over zijn schuld vroeg, is hij nu de 

beschermheilige van rechters.  

Brixius bewijst dat wij allemaal in ons leven te maken kunnen krijgen met een situatie die het 

oordeel vraagt van een rechter. Volgens mij is het dan ook goed dat hier in Nijmegen, in Berg 

en Dal en in Wijchen op initiatief van D66 de spreekuurrechter wordt ingevoerd zodat 

iedereen betaalbaar en laagdrempelig toegang heeft tot een rechter als dat nodig is en laten 

we hopen dat het oordeel van die rechters zonder brandende kolen kan. Ik hoop overigens 

dat Nederland binnen afzienbare tijd überhaupt zonder brandende kolen kan, aan D66 zal 

het niet liggen, maar dat terzijde.  

 
Agenda vastgesteld zoals gepresenteerd.  
 

2. Vaststellen verslag vorige AAV (22 mei 2018) 
 

Geen op- of aanmerkingen op het verslag van de AAV. Verslag wordt vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 
 
Campagne-update 
Peter Oortmann: 
Herindelingsverkiezingen 2018 

• Campagneschema West-Betuwe 
• 18 november 2018:  

    canvasactie Groningen 
Provinciale Statenverkiezingen 2019 

• 16 december 2018: campagneveiling D66 Gelderland in Nijmegen 
• 4 februari 2019: Aftrap campagne PS19 in het Rijk van Nijmegen 
• Campagnekernteam Nijmegen 

 
Oproep aan eenieder om vooral aan te sluiten bij een van de campagnemomenten. Voor 
vragen kun je altijd terecht bij Peter.  
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Vraag Harry Crijns: Waar zijn de waterschappen gebleven in dit overzicht?  
Aanvullende vraag van Tobias van Elferen: Hoe staat bestuur daarin?  
Antwoord Olaf Michielse: We ondersteunen wel maar voeren niet actief campagne, maar er 
is wel contact tussen mensen van Campagne PS en mensen van D66 Water Natuurlijk voor 
gezamenlijk drukwerk etc. 
 
Werk- en projectgroepen:  
Sjoerd van Gils:  
Er zijn verschillende werk- en projectgroepen inmiddels actief en je kunt je nog steeds 
aansluiten. Een overzicht van deze groepen vindt je op de website van D66 Rijk van Nijmegen 
en voor meer informatie kun je je melden bij ledenmanager Inge Rouhof.  
 
Uitslagenavond: 
Sjoerd van Gils:  
- Vanavond de primeur, uitslagenavond EP2019 in Nijmegen (inplakken tekst Sjoerd) 
- Veel vrijwilligers nodig, daar volgt nog een oproep over.  
- Als het een succes is dan is een mogelijke volgende stap wellicht een landelijk congres in 

Nijmegen.   
 

Rondje langs de velden: 
Elke gemeente geeft even kort een update over alle zaken die spelen en successen die laatste 
tijd zijn behaald.  
- Nijmegen – Tobias van Elferen: spannend, morgen begrotingsbehandeling. Eerste echte 

test voor regeerakkoord en coalitieakkoord. Trots op wethouders, doen het allebei erg 
goed. Monique heeft chipcenter officieel naar Nijmegen gehaald (500 extra banen). 
Daarnaast nog even kort over Remy die mooi stuk heeft geschreven over veiligheid (ook 
ondersteund door Jesse), hele debat ging over veiligheid hoe goed dat stukje is.  

- Berg en Dal – Jos Verstegen:  (Tessa heeft thema-avond op de gemeente): Tijdens 
begrotingsbehandeling alle ze moties van Berg en Dal aangenomen. Belangrijkste is 
spreekuurrechter een andere is de groene speelpleinen. Rookvrije speelplaatsen ook.  

- Beuningen - Roel Kuppens is verhinderd vanwege begrotingsbehandeling in Beuningen.  
- Heumen – Leon Pillich (Bernadette Smelik is afwezig vanwege ziekte en 

fractieverplichtingen): Eerste begrotingsbehandeling in Heumen was succes, begroting 
aangenomen. Spreekuurrechter is aangenomen zonder dat er een motie voor is 
ingediend (Voordeel van een wethouder). Nu druk bezig met vuurwerk, uitgebreidere 
enquête naar aanleiding van IGM. Volgende week politiek café in Malden over dat 
thema. Standpunt van D66 Heumen zelf vrij genuanceerd, indien nodig meer zones en 
meer focus op de handhaving.   

- Wijchen – Emmy Wittenberg: Bij aantal thema’s op de bagagedrager gesprongen, groene 
schoolpleinen. Veel de pers bereikt de afgelopen ¾ jaar, onder meer over verkoop 
kasteel, niet gehaald maar wel veel aandacht. VVD en burgemeester tegen 
spreekuurrechters. Krijgen veel energie van permanente campagne met diverse 
wijkacties. Afgelopen begrotingsbehandeling een inhaakkalender erdoor heen gekregen 
om iets meer met duurzaamheid te doen en dagen die daarom draaien ook aandacht te 
geven.  

 
4. Verslag evaluatiecommissie GR2018 

 
Wil Ronken, voorzitter van de evaluatiecommissie presenteert het verslag. Dit verslag is naar 
alle leden gestuurd per mail en kan ten alle tijden worden opgevraagd bij de secretaris van 
de afdeling.  
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Twee vragen van Emmy Wittenberg: 
- Is er in de enquete ook een splitsing gemaakt tussen de verschillende gemeenten (nee) 
- Is er ook een aanbeveling gedaan voor het eventueel later toevoegen van lijstduwers na 

de Evoting). Niet meegenomen in het verslag. Maar situatie rondom lijstduwers moet 
aandacht krijgen en dat gebeurt ook in de landelijke evaluatiecommissie. Momenteel zijn 
we daarin gebonden door landelijke regels.  

 
Vraag Jos Verstegen Is het mogelijk om een keer in Berg en Dal langs te komen om een en 
ander toe te lichten aan iedereen daar. Antwoord Wil  Ronken: Dat kan zeker. 
 
Vraag Harry Crijns: Wie bedoel je met “anderen” in laat anderen het verhaal vertellen. 
Antwoord Wil Ronken: Burgers en maatschappelijk middenveld, gaat over concrete lokale 
punten/problematiek.  

 
Marten wil nog een stukje toevoegen vanuit de commissie. Aanbeveling voor PPC dat 
duidelijker moet worden vastgesteld wie eindverantwoordelijk is voor verslag.  

 
Stef van de Bergh: Wat gaat bestuur doen met dit rapport?  

 Zie toelichting Sjoerd van Gils hieronder: 
 

Sjoerd van Gils: Het bestuur is erg tevreden met het werk van de evaluatiecommissie en 
neemt alle aanbevelingen mee. Een aantal zaken komt voort uit procedurele begrenzingen 
(e.g. lijstduwers en onderscheid e-voting verkiesbaar/onverkiesbaar) en proberen we 
landelijk aan te kaarten. Het rapport zal bij het opstarten van de verschillende trajecten 
richting de volgende gemeenteraadsverkiezingen als handboek worden gebruikt.  
Mag ik tot slot Thomas Pruijsen, Marten Porte, Larissa Frank, Inge Rouhof en voorzitter Wil 
Ronken danken voor hun inspanningen, hun inzet en dit uitgebreide rapport met de heldere 
bevindingen en aanbevelingen. Ik beveel het rapport warm aan bij het bestuur dat de GR22 
zal voorbereiden, dat het hen tot steun mag zijn. Dank! 
 

5. Voorstel continuering afzien jaarlijkse afdracht Landelijk Bestuur 2019 
 
Het bestuur van de D66 afdeling Rijk van Nijmegen stelt aan de algemene afdelings- 

ledenvergadering, bijeen op 13 november 2018 te Nijmegen, het volgende voor:  

In navolging van 2015, 2016, 2017 en 2018, ook voor 2019 af te zien van de jaarlijkse 

afdracht* van het Landelijk Bestuur,   

En hiermee de financiële bijdrage van D66 afdeling Rijk van Nijmegen aan de Vereniging 

Democraten 66 en D66 Landelijk Bureau in 2019 te continueren.  

 *: De maximale, aan te vragen, afdracht voor afdelingen bedraagt € 5,- per lid, per jaar.   

Voorstel kan op instemming rekenen van de Algemene vergadering.  
 

6. Presentatie en vaststelling begroting 2019 
Hieronder een korte samenvatting de toelichting van de penningmeester. De volledige 

stuken zijn meegezonden met de uitnodiging voor de AAV en opvraagbaar bij het 

afdelingsbestuur.  

Prognose 2018, Begroting 2019 & meerjarenbegroting 2019-2022:  
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• De afdeling staat er ook na GR2018 financieel goed voor:  

o stabiele inkomsten uit afdrachten politiek vertegenwoordigers in de 5 

gemeenten  

o adequate financiële ondersteuning vanuit D66 landelijk vanuit bijdragen vanuit 

fonds ‘activiteiten aan de basis’ voor lokale PPC- en leden-activiteiten, zoals 

politieke avonden, lezingen, debatten en INTRO-campagne 

o  een actieve participatie van leden, sympathisanten en politiek 

vertegenwoordigers in funding van de verkiezingskas bij GR-verkiezing, hetgeen 

ruimte geeft voor zowel een zichtbare campagne in alle gemeenten als de 

reguliere begrootte activiteiten  

o voldoende middelen om meerjarig beleid t.a.v. professionalisering en 

ondersteuning van afdeling, mensen en organisatie te continueren. Met serieus 

budget voor trainingen, talentontwikkeling, leden-/inhoudelijke activiteiten, 

politieke betrokkenheid en lokale campagne & ledenwerving  

o met daarnaast voldoende spaarcapaciteit om het noodzakelijke budget voor de 

verkiezingscampagnes in de komende 4 jaar te waarborgen; voor de periode 

2019- 2022 staat er in totaal € 91.000 begroot  

o stabiele en robuuste Algemene Reserve ad € 12.000  

o continuering beleid ‘afzien van de jaarlijkse afdracht vanuit landelijk bestuur’; 

ook voor de periode 2019-2022 stelt het bestuur (jaarlijks) aan de AAV voor om 

af te zien van de automatische afdracht (€ 5 per betalend lid) en hiervoor in de 

plaats te continueren met te kiezen voor gerichte financiële bijdrage vanuit D66 

Landelijk Bestuur op projectniveau, daar waar bijdrage gewenst is voor 

succesvolle realisatie: aanvraag per specifiek project gericht op ledenwerving, -

ontwikkeling, -debat en – participatie  

▪ geen baten vanuit afdrachten Landelijk Bestuur opgenomen 

▪ wel baten begroot vanuit LB fonds activiteiten aan de basis  

Begroting zoals voorgesteld vastgesteld.  
 

 
7. Opdracht permanente kascommissie: Controle jaarrekening 2018 

 
Voorstel om Rachel Brouwer, Bernard Ellenbroek en Willy Brink te benoemen tot 
kascommissie en ze de opdracht mee te geven voor de controle van de jaarrekening 2018.  
 
Voorgestelde samenstelling en opdracht kascommissie akkoord.  
 
 

8. Verslag strategie 2018 en presentatie strategie 2019 afdelingsbestuur 
Sjoerd van Gils: We komen toe aan de rapportage Strategisch plan 2018 en het Strategisch 
jaarplan 2019. Zoals afgesproken, doet het bestuur verslag van haar werkzaamheden tav de 
meerjarenstrategie die eerder dit jaar is gepresenteerd en kijken we in dat kader ook vooruit 
naar het daaropvolgende jaar.  
 
Ik merk graag allereerst op dat het hier niet gaat om dagelijkse gang van zaken maar om 
bijzondere extra inzet daar bovenop, in het kader van de meerjarenstrategie. 



 Rijk van Nijmegen 

 

5 
 

Bij de convocatie is een verslag en vooruitblik meegestuurd. Ik ga er gemakshalve vanuit dat 
dit stuk bekend is, ik zal per kopje de belangrijkste zaken uitlichten en toelichten. Er is 
continu ruimte voor vragen dus steek vooral je hand op.  
 
- Groeiende afdeling 
 
Verder, slimme inzet op groei komend jaar. Dit jaar nog niet gerealiseerd. Schuilt ook in 
vasthouden van leden. 
 
- Diverse afdeling 
 
Komst Petra Stienen goede aftrap, more to come (ook met EBN Gelderland). Verder 
samenwerken met anderen, zoals JD. 
 
- Actieve afdeling 
 
PPC is gestart, werkgroepen lopen. Enig inzicht gehad bij de mededelingen vanavond. 
Volgend jaar in elk geval tijdens politieke seizoen ÈÈn grote activiteit per maand naast 

bestaand programma/agenda. 
 
- Politieke afdeling 
 
Afdelingsforum gehad. Succesvolle ledenbijeenkomst in Nijmegen. More to come komend 
jaar, evenals FVZ-overleg. 
 
- Professioneel en invloedrijk 
 
Communicatieplan en -strategie, netwerk in regio en landelijk, komend jaar ook 
uitslagenavond EP.  
 
-Opleidingstraject  
Larissa heeft contact gehad met alle fracties om de opleidingswensen in kaart te brengen en 
is een aantal modules aan het ontwikkelen. Dit geldt zowel voor raadsleden als voor leden 
van de afdeling. In de AAV in januari zal ze deze uitgebreid presenteren. Er komen modules 
op meerdere niveaus op het vlak van politieke vaardigheden, gedachtegoed en persoonlijk 
leiderschap.  
 
Vragen of opmerkingen?  
Fractievoorzitters willen graag meer feedback op hun ledenbestand, opzegging of 
verhuizingen etc. Joost Franssen gaat hiermee aan de slag en kijken welke gegevens hij ze 
kan verschaffen zonder de regels omtrent de privacywetgeving te overtreden.  
 
Het bestuur gaat met de plannen aan de slag, volgend jaar volgt opnieuw een rapport en een 
plan voor het daaropvolgend jaar. Houd ons scherp en blijf meedenken, dat levert het 
meeste op voor iedereen - en doe mee! 
 

 
9. Behandeling voorstel tot instellen van een vertrouwenspersoon binnen onze afdeling 

Binnen D66 wordt hard gewerkt aan een vereniging waar iedereen zichzelf kan zijn en 

iedereen dezelfde kans krijgt om zich voor de partij in te zetten op welke manier dan ook. 

Binnen de vereniging h echten we veel waarde aan een open sfeer en cultuur, eerlijke en 

respectvolle onderlinge omgang en transparante processen. We willen een vereniging zijn 
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voor iedereen die de waarden en filosofie van D66 onderschrijft. Zij die dat doen, moeten 

zich welkom en op hun gemak voelen bij D66 en bij onze afdeling . Om deze ambitie te 

bewaken, stelt dit bestuur voor de functie van vertrouwenspersoon voor onze afdeling in te 

stellen tegen de volgende achtergrond, met navolgende taken en met navolgende 

procedure.  

 

Achtergrond  

De omvang van de vereniging en ook deze afdeling, de zwaarte van de politieke 

verantwoordelijkheden en de bestuurlijke taken maken het noodzakelijk dat continu wordt 

ingezet op verdere professionalisering. Deze ambitie is nog eens bekrachtigd bij het 

strategisch plan van dit bestuur voor de jaren 2018 - 2022.  

Het past binnen het streven naar verdere professionalisering om te bewaken dat de 

open sfeer, respectvolle onderlinge omgang en transparante processen die hiervoor werden 

geroemd, blijven bestaan. In dit streven is eerder al door de AAV van Rijk van Nijmegen 

besloten om een vaste AVC (afdelingsverkiezingscommissie) in te stellen. Een volgende stap 

is het introduceren van een vertrouwenspersoon voor onze afdeling .  

 

Taken  

De vertrouwenspersoon van D66 Rijk van Nijmegen behandelt klachten van leden van D66 

Rijk van Nijmegen over ongewenste omgangsvormen, integriteitsschendingen, bestuurlijk 

handelen of persoonlijk functioneren. De vertrouwenspersoon heeft de bevoegdheid 

klachten te onderzoeken op hun gegrondheid. De vertrouwenspersoon kan daarvoor 

bijvoorbeeld gesprekken voeren met betrokkenen. Als sprake is van (een zekere) 

gegrondheid, heeft de vertrouwenspersoon de bevoegdheid te zoeken naar een oplossing. 

Deze oplossing kan liggen in de informele sfeer, in bemiddeling of in escalatie naar de 

landelijke vertrouwenscommissie in geval van een zekere complexiteit of ernst.  

De vertrouwenspersoon kan advies inwinnen bij het afdelingsbestuur en bij een 

landelijk netwerk van vertrouwenspersonen en de landelijke vertrouwenscommissie. De 

vertrouwenspersoon kan klachten op verzoek anoniem behandelen. De behandeling van een 

klacht door de vertrouwenspersoon van D66 Rijk van Nijmegen geschiedt in e lk geval onder 

geheimhouding. Iedereen die bij de behandeling van de klacht is betrokken, is aan diezelfde 

geheimhouding gebonden.  

Tussentijds kan de voorzitter van het bestuur over een klachtprocedure worden 

geïnformeerd als de situatie daarom vraagt, denk bijvoorbeeld aan een klacht over een 

bestuurder of een politiek vertegenwoordiger van de afdeling waarbij het afdelingsbelang is 

betrokken of er politiek risico is . De vertrouwenspersoon zendt na afronding van een 

klachtprocedure een verslag aan het afdelingsbestuur. Dit verslag is geheim. De 

vertrouwenspersoon doet elk jaar verslag van haar of zijn werkzaamheden aan de AAV 

zonder op individuele casus in te gaan.  

 

Selectieprocedure: 

Omdat de functie van vertrouwenspersoon binnen onze partij en onze afdeling nieuw is, stelt 

het bestuur voor om de selectie van de eerste vertrouwenspersoon te delegeren aan het 

afdelingsbestuur.  

De geselecteerde kandidaat zal worden voorgedragen op de AAV en wordt door de 

leden benoemd. De eerste aanstelling is voor een duur van drie jaar en geldt vanaf het 
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moment van aanstelling . De eerste vertrouwenspersoon brengt in deze nieuwe rol dan ook 

driemaal verslag uit aan de AAV.  

In aanmerking voor de rol van vertrouwenspersoon komen alleen leden van de 

afdeling zonder politieke functie en zonder concrete ambitie om zo een functie te vervullen.  

Als een van de voorwaarden uit de laatste zin van de vorige alinea om welke reden 

dan ook niet langer wordt vervuld, mag het bestuur de vertrouwenspersoon uit haar of zijn 

functie ontheffen en zal het bestuur de vervanging van de vertrouwenspersoon in gang 

zetten. De AAV kan te allen tijde besluiten om de vertrouwenspersoon tussentijds uit haar of 

zijn functie te ontzetten.  

 

Voorstel  

Het afdelingsbestuur vraagt de leden van D66 Rijk van Nijmegen, bijeen op de AAV van 13 

november 2018, in te stemmen met het voorstel om de functie van vertrouwenspersoon in 

te stellen voor de afdeling Rijk van Nijmegen tegen bovenstaande achtergrond, met 

voormelde taken en bevoegdheden en onder de hiervoor vermelde voorwaarden.  

 
Voorstel van Tobias van Elferen om stukje over taken aan te passen:  
- Bestuurlijk handelen aanpassen zodat het duidelijker is dat het om een 

afdelingsbestuurder gaat en niet over bestuurlijk handelen van politiek 
vertegenwoordigers. Onderscheid tussen politiek bestuur en verenigingsbestuur.  
Wordt helemaal geschrapt want kan worden geschaald onder persoonlijk integriteit.  

 
- Vraag Kirsten Verstraten: Wordt er met opleiding, accreditatie gewerkt? Antwoord: 

landelijk coördineert dit met het landelijke dekkende netwerk.  
 

10. Stemming voorstel instellen vertrouwenspersoon 
 
Voorstel unaniem aangenomen met de penwijziging aangedragen door Tobias van Elferen. 
Dank allen.  

 
 

11. Aftreden voorzitter D66 Rijk van Nijmegen  
Sjoerd neemt afscheid van zijn voorzitterschap.  
 
Per 1 december gaat de vacature open, tot 1 januari kan iedereen zich aanmelden en de 
nieuwe voorzitter zal worden verkozen op een extra AAV die plaats zal vinden op 22 januari.  
Tot die tijd zal de huidige secretaris Joost Franssen optreden als voorzitter ad interim.  
 
Rob Jetten bedankt via een filmpje Sjoerd. 
 
Joost Franssen bedankt Sjoerd namens het voltallige afdelingsbestuur voor al zijn 
inspanningen.  

 
 

12. Overzicht aankomende activiteiten  
28 nov  Politieke avond Beuningen: Duurzame energie  

   Cafe de Zaak Beuningen, 19:30 uur 
30 nov  Vrijdagmiddagborrel 
  De Wit Wasserij Nijmegen, 17:00 uur 
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19 jan 2019 Nieuwjaarsborrel 
  Locatie volgt nog 
22 jan 2019 Algemene Afdelingsvergadering (AAV) 
  Locatie volgt nog 

 
D66 Heumen organiseert op 22 november in de Muse in Malden een politiek café over 
vuurwerk in samenwerking met de andere partijen uit Heumen. Geen officiële D66 activiteit 
maar ze hebben wel het voortouw in de organisatie en alle geïnteresseerde leden zijn van 
harte welkom.  

 
13. Rondvraag en sluiting 

 
Janneke Idsinga maakt nog even van de gelegenheid gebruik om namens D66 Heumen Sjoerd 
van Gils te bedanken en een cadeautje aan te bieden.  
 
Sluiting 21:58 uur.  


