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Conceptnotulen [Zutphen - Warnsveld]  
 

Vergadering 
van: 

Leden 

Datum en 
tijdstip: 

27 november 2013, 20.00 uur 

Aanwezig: Zie Aanwezigheidslijst 

Afwezig m.k.: Fransje van Breggen, Petra Smeenk, Pieter v.d. Ploeg, Gerard Boergonjen, 
Annemiek Nieuwenhuis, Jan van Gemert, Flip Hatzman, Rik de Lange 

  

 
1. Opening en vaststellen agenda 

Paula Wieggers, interim voorzitter, opent de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor 
hun komst.  
De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 

o Er wordt in de pauze van deze vergadering door Peter Steerneman en Ruud Beem 
een motie over windmolens geformuleerd om meer druk uit te kunnen oefenen op de 
fractie. De motie kwam te laat om het verkiezingsprogramma aan te kunnen passen. 

 
3. Notulen ledenvergadering van 23 oktober jl. 
In het kader van ‘ less paper’ waren de notulen niet op papier i.t.t wat was aangekondigd. 
De notulen werden wel vertoond op het scherm. De vergadering ging hiermee akkoord. 
De notulen werden goedgekeurd. 

 
4. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 

Namens de makers van het concept programma vertelde Annelies de Jonge hoe het 
programma tot stand was gekomen en gaf zij een korte omschrijving van de inhoud: 

o Prettige open samenwerking in de commissie: Ruud Beem, Rik de Lange, Annelies de 
Jonge en Jasper Bloem, Frans Heitling en Frans Manders. 

o Gekozen is voor een visiestuk, niet voor een wensenlijst.  
o Er is gekozen wel voor een compleet stuk, maar niet te concreet en dichtgetimmerd, 

zodat onderhandelingen met coalitiepartijen goed mogelijk blijven. 
 
Algemene reactie 
Tip van Cor Nijland om het verkiezingsprogramma praktischer te nummeren. Dit wordt 
overgenomen. 
 
Amendementen 
Vervolgens werden de amendementen doorgenomen. Zie de bijlage voor de amendementen 
en de besluiten. 
 
Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld. 
 
Motie Windmolens 
Peter Steerneman en Ruud Beem presenteerden na de pauze de volgende motie:  
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De PvdA blijft voorstander van het plaatsen van minimaal 6 windmolens. Waarbij de 3 
voorgestelde locaties allen als mogelijkheden worden aangehouden. Er wordt intensief 
samengewerkt met de betrokken burgers en lokale bedrijven en organisaties. 
Gebruik regionale samenwerking door in Zutphen en regio gemeenten Molens extra 
onderling bij te plaatsen op alle in aanmerking komende locaties. 
 
De motie wordt meegegeven aan de huidige fractie.  
 
5. Lijstduwers 

Zouden er extra gedragsregels voor lijstduwers moeten komen? 
Het bestuur legt uit: 
Noch in het huishoudelijk reglement, noch in de statuten staat iets over de positie van 
lijstduwers. Het bestuur is van mening dat het beter is dezelfde richtlijnen te hanteren als 
landelijk gebruikelijk is. De aanwezige leden sluiten zich bij deze mening aan. 
 
6 Afscheid wethouder Rik de Lange 
De afdeling neemt afscheid van Rik de Lange vanwege zijn nieuwe functie van burgemeester 
van Duiven. De receptie van wethouder Rik de Lange is vrijdagmiddag 29 november 2013 
van half 4 tot half 6 in de Burgerzaal. We zijn allemaal van harte welkom.  
 
7 Rondvraag 

Paula Wieggers 
o 4 december worden de kandidaat raadsleden gekozen. Niet tien, maar alle twaalf 
kandidaats raadsleden mogen zich kort voorstellen die avond. 
o (Kandidaats)raadsleden horen zo mogelijk aanwezig te zijn bij afgesproken 

vergadering, zoals deze ledenvergadering, maar ook bij de werkgroepen. 
Peter Steerneman  

o Fractie, neem de werkgroepen meer serieus.  
Harrij Hissink 

o Werkgroepen, geef duidelijker adviezen, liefst op papier. 
Mark Hissink 

o Raadsleden kunnen ook een werkgroep benaderen om een onderwerp te bespreken 
Frans Eggermont 

o De stemming van de kandidaats raadsleden is alleen voor de leden van de eigen 
afdeling. Dit wordt statutair nagekeken/ 

 
Tot slot namens het bestuur 
Prijsvraag 
Het bestuur vraagt de leden na te denken over een meer pakkende titel voor ons 
verkiezingsprogramma. Het programma heet nu STERK EN SOCIAAL. 
Wie durft? De winnaar krijgt op de dag van de verkiezing rode rozen uitgereikt.  
U kunt uw originele titel doorgeven aan Jokelien Homans: jokelienh@upcmail.nl 
Verkiezingscampagne 

4 december krijgt u, als er tijd voor is, informatie over de campagne rondom de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
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