
 

 

Notulen Algemene ledenvergadering D66 Hoogeveen 

 
Datum: 13 juni 2017 

 
 
Opening en Mededelingen:  
Niels opent de vergadering en is blij met de grote opkomst van leden. Enkele leden hebben zich 
afgemeld. 
 

1. Bestuurswisseling 
● Afscheid secretaris Ilse Smans (na ruim zeven jaar als bestuurslid). Onder 

gewaardeerd handengeklap ontvangt Ilse een cadeau van de D66-leden van 
Hoogeveen. 

● Benoeming van de twee nieuwe bestuursleden: Marin Rutgers en Thomas 
Hoekstra. Proces verbaal is opgemaakt. +/- 55% heeft gestemd met 100% tot 
benoeming. 

 
2. Gemeenteraadsverkiezing 2018:  

 
Verkiezing fractievoorzitter 

● Er is één kandidaat lijsttrekker, Peter Scheffers. Peter vertelt in het kort de afgelopen 
periode binnen de raad en in functie van fractieleider. Het is niet altijd gemakkelijk maar hij 
probeert samen te werken met de raad. Dit met een goede aanvulling van Johannes en de 
rest van de leden van de steunfractie. 

● Wapenfeiten: regenboog motie is aangenomen, camera-auto, motie energieneutraal is 
behaald. 

● Ambitie voor de komende jaren: afgelopen landelijke verkiezingen ruim 2500 kiezers. 
Mochten we dit bij de GR-verkiezingen halen dan zouden we op 3 zetels komen. Het is het 
streven van Peter is om het D66 geluid veel meer in de raad te laten doorklinken. (5 pijlers), 
meer dualisme. 

 
Vragen en stemming 

● Er wordt geconstateerd dat enige vorm van daadkracht ontbreekt bij wethouder 
Onderwijs. Wat kunnen wij aan de wethouder vragen? Hoe krijgen we het op de agenda? 
Als het gaat om onderwijs zegt de wethouder dat hij daar geen rol in heeft. Alleen 
voldoende aanbod maar niet hoe hij bepaalde zaken moet stimuleren. Als iets niet deugt, 
wat zouden wij dan willen doen om het goed te maken? 

● Peter: dat moet in ons verkiezingsprogramma komen staan. Wat verwachten we van het 
college, wat moet de houding zijn, college moet verbindingen leggen. Daarna pas kijken of 
er geld bij moet komen.  

● De vraag aan Peter wordt gesteld op welke partij hij zou stemmen als D66 niet bestond, bij 
welke partij zou je dan aansluiten? Ik zou een eigen partij oprichten, aldus Peter. Sinds hij 
mag stemmen is dit op 1x na D66. 

● Dennie: Mochten we 3 zetels behalen, wat voor rol neem je dan?  
● Peter: Dan ga ik voor fractievoorzitter, geen wethouder. Als partij bij elkaar zitten.  
● Niels legt het proces uit tot raadsleden/ wethouder.  
● Fractieleden kiezen (formeel) de fractievoorzitter.  

 
Betreffende wethouders 

● Dan onderhandelingen, de grootste partijen nemen doorgaans het voortouw.  
● Na de formatie aan de informatietafel zitten, stelt wethouder naar voren. 



 

 

● 2 weken geleden hebben we van het landelijk bureau akkoord gekregen dat we deel 
mogen nemen aan de GR-verkiezingen. 

● Voorstel om eind augustus een overleg te plannen om op informele wijze te bespreken wat 
we zouden willen m.b.t de kandidatenlijst.  

 
3. Verkiezingsprogramma 

● Programmacommissie bestaande uit Marin en Niels. Zij vragen input voor het proces: op 
welke manier zouden de leden mee willen werken aan het verkiezingsprogramma? Het is 
verstandig om mensen die bovenaan de lijst staan hierbij te betrekken want zij moeten het 
programma uitdragen. Teksten die herkenningswaarde hebben moet de 
programmacommissie dan vooral overnemen.  

● Willem stelt zijn locatie kantoor ter beschikking. Andere suggesties voor locaties kunnen 
doorgegeven worden. 

● Wat besproken moet worden is de hoeveelheid thema's, de wijze om de boodschap over 
te brengen, welke woorden gebruiken we, de inhoud zelf. Er wordt opgemerkt dat we 
meer zelfbewust moeten zijn bij het maken van het programma en er rekening mee moeten 
houden dat mensen niet het hele programma lezen. We kunnen met een paar mensen een 
branding houden waar centraal staat wat we gaan we uitdragen. 

● Thomas wil ook zitting nemen in de programmacommissie. Dit verzoek is goedgekeurd 
door de ledenvergadering.  

● Voorbereiding: avond organiseren met ander D66 lid die ons uitdaagt. 
 
W.v.t.t.k. 

● Roelinda, Willem en Thomas nemen deel aan een Masterclass D66 Noord Nederland. 
Master voor mensen die de ambitie hebben in de GR of PS te komen. Daarnaast heeft 
Roelinda een cursus gevolgd, aangeboden door Prodemos, vanuit gemeente.  

● Janke vraagt wat de reden was voor de stop op samenwerking met Meppel en De 
Wolden. Niels geeft uitleg. 

● Cees geeft aan het politieke klimaat terug te laten komen in het programma. Johannes is 
het eens met het punt van Cees m.b.t. het benoemen van het politieke klimaat. 

● Dennie maakt een compliment naar Peter m.b.t. de betrokkenheid bij de steunfractie en is 
blij dat Peter zich weer kandidaat heeft gesteld. Seijer en Johannes ondersteunen ook de 
kandidaatstelling van Peter. Johannes geeft aan net als Peter verkiesbaar te zijn. 

● Niels vertelt samen met Marin naar een overleg met de burgemeester te zijn geweest. Het 
onderwerp was Integriteit in de raad. Burgemeester heeft erop aangedrongen elkaar aan te 
spreken wat wel en niet toelaatbaar is. 

● Op 22 juli organiseren Niels en Peter een BBQ. Locatie zal Ruinerwold zijn. Uitnodiging 
volgt.  

 
Sluiting vergadering. 
  
 
 


