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Conceptnotulen [Zutphen - Warnsveld]  
 

Vergadering van: Leden 

Datum en tijdstip: 04 december 2013, 20.00 uur  

Aanwezig: Zie aanwezigheidslijst 

Afwezig m.k.: Annemiek Nieuwenhuis, Marjolein Pronk, Rik de Lange, Paula Wieggers 

  

 
1. Opening en vaststellen agenda 

Jokelien Homans neemt Paula waar en opent de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun komst.  
Aan de agenda wordt toegevoegd: 1A Goedkeuring notulen 27-11-2013 en 7. Verkiezingsprogramma. Fransje zal de 
plannen van de Campagnecommissie vertellen (sluiting wordt dus punt 8). 
 
Jokelien vertelt op de vorige vergadering besloten is dat alle kandidaten die aangegeven hebben in de raad te willen zitten, 
zichzelf tijdens punt 4 zich voor mogen stellen. Omdat Pieter Krommenhoek zich teruggetrokken heeft, zijn dit de eerste elf 
kandidaten. 
 
 

2. Uitleg procedure door Herman van de Munckhof 
Herman benadrukt dat de kandidaadstellingscommissie een onafhankelijke commissie was en legt uit hoe deze commissie 
zich heeft voorbereid, heeft gewerkt en procedureel tot de samenstelling van de voorgestelde lijst is gekomen. 
 
Op verzoek van het bestuur heeft de commissie ook gesproken met de oorspronkelijk vier wethouderkandidaten. Annelies 
de Jonge en Paula Wieggers zijn inmiddels de nog enig overgebleven wethouderkandidaten. Paula wil niet in de raad en 
staat daarom op plaats 12. 
 
 

3. Herman van de Munckhof motiveert de kandidatenlijst 
Herman legt uit dat het belangrijk is dat niemand beschadigd wordt, ten slotte zet ieder zich in voor de partij. Daarom zegt 
Herman alleen positieve dingen over de kandidaten. Het vaststellen van de lijst gebeurt bij agendapunt 5, nadat ook de 
kandidaten zich voor hebben gesteld. Omdat de overige kandidaten lijstduwer of lijstvolger zijn, wordt gestopt na kandidaat 
11. De lijstduwers hebben zich eerder opgegeven. De lijstvolgers maken de lijst langer. 
 
Herman gaat de lijst langs van kandidaat 2 tot en met de elfde kandidaat en vertelt namens de commissie welke positieve 
eigenschappen de kandidaat heeft. 
 
 

4. De eerste 11 kandidaten stellen zich voor 
Jokelien geeft, op volgorde van de concept kandidatenlijst, te beginnen met nummer 2, de kandidaten elk 3 minuten om zich 
voor te stellen. Elke kandidaat ontvangt na het voorstellen een warm applaus. 
 
 

5. Definitieve vaststelling kandidatenlijst 

Voordat we gaan stemmen vraagt Bert Slotboom wat er aan sport gedaan gaat worden, want dat is weinig benoemd en 

Zutphen is een sportstad. Harry Hissink legt uit wat er gedaan is. 

 

Everdien Vanderlijde geeft aan dat ze vindt dat de huidige lijst een hoog managersgehalte heeft en houdt een ieder voor: 

“als politicus houd je van mensen”. 

 

Besloten wordt, de vanwege de onafhankelijkheid van de commissie, dat Herman ook dit deel van de vergadering voorzit. 

Frans Eggermont legt de procedure uit en vertelt dat als er gestemd moet worden, dit schriftelijk gebeurt onder leiding van 

het Stembureau, dit bestaat uit de leden: Cor Nijland, Pieter van de Ploeg en Kas Kastelein. 

 

De conceptlijst wordt vastgesteld tot en met nummer 8. Fransje stelt voor Mark op plaats 9 te zetten en Ruud geeft aan daar 

ook graat te willen staan. Daarom wordt er gestemd. Er zijn 29 geldige stemmen uitgebracht en twee blanco. Mark Hissink 

kreeg een meerderheid van 15 stemmen (Ruud Beem 8 en Annemiek Nieuwenhuis 6), en Mark komt definitief op plaats 9. 

Daarna volgt Annemiek op plaats 10.  

 

Annelies wordt officieel gekozen als lijsttrekker. 
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Omdat de overige leden van de conceptlijst lijstduwer of lijstvolger zijn is hiermee de lijst definitief vastgesteld. 

 

6. Spreektijd voor de lijsttrekker 
Annelies spreekt de aanwezigen toe en geeft aan drie speerpunten te hebben. 

 
7.  Verkiezingen 

Jokelien vertelt dat er 7 inzendingen waren voor een slogan voor ons verkiezingsprogramma. Tijdens de vergadering 
kwamen er 7 nieuwe bij. Na een eerste stemronde bleven er drie over. Tijdens de tweede stemronde mocht één keer per 
slogan worden gestemd. Gekozen werd Samen Sociaal met 15 stemmen. (nr 14. kreeg 10 stemmen en nummer 7. de rest). 
Richard van Gelder had deze slogan ingebracht. 
 
Peter Steerneman adviseert bij de volgende verkiezingen de gekozen slogan voor te leggen aan een professional die onder 
andere kan adviseren over de impact van de slogan. Dit voorstel wordt gedragen en het bestuur neemt dit mee. 
 
Fransje vertelde met behulp van een PowerPointpresentatie wat er allemaal al is bedacht door de campagnecommissie en 
riep een ieder op zich volledig in te zetten. Alle hulp kan worden gebruikt en een iedereen is welkom. De doelstelling is ten 
minste 4.800 mensen persoonlijk te bereiken. Gezocht wordt naar de eigen achterban. 
 
Willem Geerken adviseert dringend om erg goed zichtbaar te maken wat de PvdA allemaal heeft bereikt de afgelopen jaren. 
Dit werkt veel beter dan het vertellen van toekomstplannen. Dit wordt zeker meegenomen. 
 

8.  Sluiting 
Jokelien sluit de vergadering. 
 
 
   


