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Verslag Algemene Afdelingsvergadering D66 Utrecht 4 december 2019 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
• Voorzitter Roel Masselink heet iedereen welkom 
• Vast lid van de Algemene Procedure Commissie (APC) Benjamin Meijer is 

vertraagd en daarom benoemt de Algemene Afdelingsvergadering (AAV), 
naast de twee aanwezige vaste leden van de APC, Margot Aelen en 
Jelmer Schreuder, Madelein van Woerkom tot tijdelijk APC-lid voor de 
duur van deze vergadering 

• Niemand heeft aanvullingen voor de agenda die daarmee wordt 
vastgesteld. 
 

2. Bestuursmededelingen 
• Een bestuurslid en enkele leden van de fractie zijn vanavond verhinderd 

wegens andere verplichtingen voor de partij 
Sinds AAV 24 september: 

• Enthousiast van start met de vier nieuwe gekozen bestuursleden 
• Vertrek wethouder Victor Everhardt naar Amsterdam 
• Conform Huishoudelijk Reglement heeft het bestuur een Wethouder 

Advies Commissie (WAC) ingesteld die aan de fractie heeft geadviseerd 
over de invulling van de wethoudersvacature 

• De fractie heeft Eelco Eerenberg als kandidaat-wethouder voorgedragen 
aan de raad 

• Installatie van de nieuwe wethouder in de raadsvergadering op 19 
december 

• Eelco Eerenberg is vanavond aanwezig en stelt zich voor aan de leden 
• Termijn 2 bestuursleden (voorzitter en bestuurslid communicatie) lopen 

komend voorjaar. Mocht je geïnteresseerd zijn, vraag informatie op of 
maak een afspraak. 

• Oproep voor het rondbrengen van nieuwjaarskaarten met uitnodiging 
voor nieuwjaarsborrel, doneren van postzegels is ook welkom 

Terugblik congres:  
• Het voorstel over partijfinanciën is het aannemen van een congresmotie 

op een volgend congres als integraal voorstel ingediend 
• De 2 moties die op de vorige AAV werden aangenomen zijn ook op het 

congres aangenomen 
• Dat geldt ook voor aangenomen lokale motie die daarna ook als 

‘individuele’ motie werd ingediend voor het congres 
• Het volgende congres is op 18 april 2020. Locatie nog niet bekend 
Regio 
• Tijdens Algemene Regio Vergadering (ARV) vorige week zijn Rudolph 

Vermeer en Damien Storimans in het Regiobestuur Midden Nederland 
gekozen als respectievelijk penningmeester en algemeen bestuurslid. 
Beiden zijn lid van de afdeling in Utrecht 

• Regio Midden-Nederland heeft Ruben Pattiasina als 
vertrouwenspersoon aangesteld. Ook leden van de afdeling kunnen bij 
hem terecht 
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Ter besluitvorming 
 

3. Vaststellen notulen AAV 24 september 2019  
Verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

4. Begroting 2020 
• Toelichting op begroting door penningmeester, vragen leden worden 

beantwoord, suggesties meegenomen en komen terug bij vaststellen 
jaarrekening 

• Begroting wordt vastgesteld 
 

5. Verkiezingen kascommissie 2020 
• Kandidaten Kevin van Dal en Michiel Dirks stellen zich persoonlijk voor 
• kandidaat Corwin van Schendel had elders verplichtingen en laat zich per 

mail introduceren 
• APC-lid Jelmer Schreuder legt stemprocedure uit 

 
6. Behandeling van ingediende moties en amendementen 

• Motie Voetbal kijk je samen wordt behandeld 
• Motie wordt aangenomen 

 
Ter informatie/meningsvorming 
 

7. Ideeën app voor afdeling 
• Idee wordt toegelicht en met enthousiasme begroet 
• Ook gemeenteraadsfractie en statenfractie zien mogelijkheden 
• Wie mee wil helpen idee uit te werken kan zich melden bij bestuurslid Ilja 

Klink 
 

8. Update vanuit de fractie en college 
Fractievoorzitter Jony Ferket verzorgt update uit fractie en namens Anke Klein, 
die eerder de vergadering moest verlaten, ook uit college. 
 

9. Terugkoppeling moties 
• Motie Je privacy staat buitenspel 

Voetbaltv: hierover zijn door de fractie schriftelijke vragen  ingediend, de 
antwoorden zijn nog niet ontvangen. Leden worden op de hoogte 
gehouden. De motie is in aangepaste vorm ook ingediend op het landelijk 
congres en daar aangenomen 

• Verwijder de democratie niet uit de openbare ruimte 
Het is niet gelukt de verkiezingsborden voor dit moment te behouden 

• Vrijheid van meningsuiting zolang de voorrang strekt? 
De fractie omarmt deze motie, maar heeft motie nog niet hoeven 
toepassen in de praktijk 
 

10. Jonge Democraten 
JD-voorzitter Nyna Visser stelt zich voor, introduceert de activiteiten van de 
Jonge Democraten en nodigt iedereen uit voor de kerstbenefiet op 14 december 
en de onderwijsdag op 24 januari. 
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11. Uitslagen verkiezingen kascommissie 
• Voorzitter Roel Masselink dankt de kascommissie van het afgelopen jaar 

voor hun werkzaamheden in 2019 
• De APC maakt de uitslag van de verkiezing bekend: de drie kandidaten 

zijn unaniem gekozen 
 

12. Rondvraag en aankomende activiteiten 
• Oproep voor geïnteresseerden in het idee een twinning te organiseren 

met een andere stad, bij voorkeur Europees en per trein bereikbaar 
• Manchester en Oostenrijk zijn de eerste suggesties 
• Update uit Provinciale Statenfractie  
• Geïnteresseerden in een sessie over mantelzorg kunnen zich melden bij 

Caspar Lombaers 
• Toelichting volgt over het afschaffen van de wijkraden en deze te 

vervangen door wijkplatforms 
 
Voorzitter Roel Masselink dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de 
vergadering. 

 
 
 
 

 


