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Notulen Zutphen - Warnsveld    

Vergadering van:  Algemene ledenvergadering 
Datum en tijdstip:  12 maart 2013 , 20.00 uur 
Aanwezig:  Zie presentielijst (in bezit secretarie) 
 
 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering en merkt op dat er een variatie aan leden aanwezig is. Hij 
stelt dat de gemiddelde leeftijd met 10 jaar naar beneden is gegaan. John Kerstens komt straks.  
 
De voorzitter verzoekt om een moment stilte voor de weggevallen leden.  
 
2. Notulen laatste vergadering.  
Guus Elders zou graag zien dat bij de namen ook de achternamen worden vermeld.   
 
Fransje van de Breggen beantwoordt een vraag over het lid maken van belangstellenden. Alle 
belangstellenden worden gebeld. We hanteren het landelijke beleid.  
 
N.a.v. het geen staat beschreven bij het agendapunt nieuws uit de fractie merkt Guus Elders op: 
Wat zijn de transities? Antwoord: grote wijzigingen, grote veranderingen in het sociale domein. 
Graag normale taal in het vervolg.  
 
Ria : de aanbestedingsregels voor de WMO worden veranderd. Arbeidsomstandigheden in de 
WMO.  
Petra Smeenk: dit speelt nu in de gemeenteraad. Petra komt erop terug.  
 
Congres: Besluit: na elk congres een verslag aan de leden.  
 
Gewest 
Er zijn wispelturige vergaderingen. Pieter van de Ploeg wil graag tips, hoe hierin nog meer te 
verbeteren en te sturen.  
 
Ledenadministratie: we hopen dat er weer wat bijkomt. Drie afzeggingen deze week.  
 
3. Financiën 
Beoogd penningmeester aan het woord (Jasper Bloem). Er is meer binnengekomen dan begroot. 
We hebben meer gekregen van het landelijke partijburo. Dit komt door de verkiezingen. Een 
wervingsactie onder leden heeft ook ruim €600 opgeleverd. We hebben zeer veel activiteiten zeer 
efficiënt gewerkt. Er zijn tenslotte veel activiteiten georganiseerd.   
 
Jan van Gemert: Er moet €10.000 zijn in 2014. Hoe gaan we dat doen. Frans Manders: de 
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inkomsten zijn minder. Er is wel een activiteitenfonds waar we gebruik van kunnen maken.  
 
We gaan ook kijken naar besparingen. Het versturen van stukken: Gaan we de meeste stukken 
per email verzenden. 80 leden hebben geen email. Theo Scharff: We kunnen om een extra 
bedrag vragen aan de fractie vlak voor de verkiezingen.  
 
Kan de ledenvergadering de kascommissie decharge verlenen. Er zijn steekproeven genomen en 
we kunnen de vergadering adviseren om de penningmeester decharge te verlenen. De afdeling 
keurt het jaar verslag goed.  
 
Jasper Bloem wordt door de vergadering als penningmeester benoemd. Jasper Bloem stelt zich 
voor. Frans Heitling en Annelies de Jonge worden in de kascommissie benoemd en herbenoemd.  
 
4. Nieuws uit de fractie 
Het Plein is een zorgdossier. De raad heeft onderzoek gedaan. Er is een cultuurprobleem dat zich 
vooral richt op de bejegening.  
 
Platform maatschappelijk ondersteuning is opgericht (was WMOraad).  
 
Broederenklooster: De PvdA heeft het proces vlot getrokken. Er worden binnenkort drie varianten 
besproken. In april/mei zal een beslissing worden genomen.  
 
Bronsbergen: Bereidheid is er om een bepaalde vorm van gedogen toe te staan. Het grootste 
struikelblok is als je hier echt huizen van maakt dit ten koste gaat van het woningcontingent.  
 
De Teuge 
Ga nu naast de burgers staan. Er is een motie in de raad aangenomen. Dit proces loopt nu ook 
uiteindelijk naar tevredenheid.  
 
Fransje van de Breggen: er zijn dreigementen geuit naar raadsleden. Petra Smeenk: daar kan je 
heel weinig aan doen.   
 
Noorderhaven:  
Het bestemmingsplan ligt in de fora. Er worden in ieder geval minder huizen gebouwd dan in 
eerste instantie de bedoeling is. Klaas Pit: er is moeilijk parkeren daar. Remko Feith: Is er iets 
afgewaardeerd. Er was al tien miljoen afgeboekt.   
 
Theo Scharff: Groepen die zaniken erover, er moet iets goeds neer gezet worden. Petra Smeek: 
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Er staat hierover ook iets in het verkiezingsprogramma en daar houden we ons aan.  
 
De huishoudelijke aanbesteding:  
De raad is overvallen door de Europese aanbestedingsregels. De fractie is er niet tevreden over 
hoe het gelopen is. Er is een excuus gekomen van de wethouder dat hij ons niet heeft 
geïnformeerd. Er is een motie van afkeuring aangenomen in de raad. Een deel van de fractie 
heeft meegestemd. Er is nog iets gerepareerd. De fractie heeft ook veel spijt.  
 
Leermoment: De fractie zou graag meer invloed hebben op de aanbestedingsregels. Zeker ook 
met de transities (Veranderingen) die er aan zitten te komen. Er stond ook nog een bezuiniging 
tegenover.  
 
5. Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
 
De Ledenraadpleging (zie mailing) 
Er wordt ingestemd met een ledenraadpleging voor de lijsttrekker. 
 
Kandidaatstellingcommissie (compleet met Richard van Gelder) 
Dit voorstel wordt door de leden akkoord bevonden.  
 
Verkiezingsprogramma werkgroep (samenstelling)  
Dit voorstel wordt ook door de leden akkoord bevonden.  
 
6. De landelijke bezuinigingen 
John Kerstens stelt zich zelf in het kort voor. Sinds 20 september in de FNV-Bouw. Sociale zaken 
en werkgelegenheid. Participatiewet. Internationale werkgelegenheid en Handhaving,  
Er zijn door de leden vele verhelderende vragen gesteld.  
 
7. Sluiting 
Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.  


