
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
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Aanwezig: 12 stemgerechtigde leden 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda is vastgesteld. 
 

2. Notulen vorige ALV (7 december 2005) 
De notulen zijn vastgesteld. 
 

3. Terugblik verkiezingen 
D66 Nijmegen is een van de 14 afdelingen in Nederland waar geen sprake was van 
verlies. De kennis die is opgedaan in de campagne kan worden gebruikt voor de 
permanente campagne. 
 
Zichtbaarheid was een belangrijk speerpunt.  
 
Over een week of twee zal de campagne worden geëvalueerd. Zaterdag 1 april jl. is 
er een bijeenkomst geweest met andere afdelingen waarbij op de campagnes werd 
teruggekeken. Kenmerk van onze campagne was de wijk-gerichte aanpak. 
Persoonlijke invulling en zichtbaarheid op straat waren bij andere ‘winnende’ 
afdelingen ook een terugkerend element. Vanuit de lokale afdelingen kwam daar de 
roep in de richting van het landelijk bestuur en de landelijke fractie om een duidelijke 
inhoudelijke lijn. Er moet op een heldere manier in de richting van de kiezer worden 
duidelijk gemaakt waar D66 nu eigenlijk voor staat. 
 
Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten. Ten 
behoeve van de lokale campagne zal nagedacht moeten worden over de manier 
waarop deze verkiezingen kunnen worden vertaald naar een lokaal uitgangspunt.  
 
De bedoeling van de wijkenquêtes is dat deze terecht (zijn ge)komen bij de fractie. 
Als er kwesties spelen in bepaalde delen van de stad, zou de fractie daarop terug 
kunnen vallen. 
 

4. Bedankjes 
Anne-Margreet was vier jaar lang het raadslid. Als enige raadslid was dat geen 
eenvoudige opgave. Het bestuur dankt Anne-Margreet (via deze formele weg) voor 
haar inzet tijdens de afgelopen periode. Met de fractie zal binnenkort nog afscheid 
worden genomen. Hetzelfde dankwoord gaat uit naar de steunfractieleden die de 
afgelopen periode actief waren.  
 

5. Nieuwe bestuursleden 
Tegelijkertijd de felicitaties voor Liesbeth en Duco. Met twee zetels is D66 Nijmegen 
de grootste van de kleine partijen.  
 
Duco licht toe dat het aantal zetels er niet zozeer toe doet; het gaat om de inhoud. In 
de pers is D66 Nijmegen naast de PvdA als de winnaar betiteld; men ervaart dat bij 
de andere partijen ook zo en heeft gezien dat we tegen de stroom in hebben moeten 
roeien. 



 

 
Vanwege een auto-ongeluk is Liesbeth de afgelopen weken uit de running geweest. 
Tijdens de eerste besprekingen na de verkiezingen hebben PvdA, GroenLinks en SP 
al aangegeven dat ze de coalitie wilden voortzetten. Paul Depla heeft alle partijen 
uitgenodigd om hun bijdrage voor de coalitie te leveren. D66 Nijmegen is de enige 
partij die daarop is ingegaan. Dat heeft veel positieve reacties opgeleverd; de 
coalitiepartijen verbaasden zich over de negatieve houding van de andere partijen. 
 
Inmiddels zijn de nodige vergaderingen gevoerd over een nieuw vergaderstelsel. Het 
systeem gaat op de schop. Er moet meer ruimte komen voor het politieke debat. 
Precieze details zijn nog niet duidelijk. Er zullen meer gemeenteraadsvergaderingen 
zijn per jaar, om de twee á drie weken op donderdagavond. Voorafgaand aan de 
raadsvergadering zal er een ‘politieke markt’ zijn op het stadhuis, waarna er 
gelijktijdig vier commissievergaderingen plaatsvinden.  
 
D66 Nijmegen wil de komende periode niet zozeer op alle inhoudelijke gebieden 
vooraan te staan bij de discussies. De fractie wil een aantal kernpunten (zie het 
verkiezingsprogramma) benoemen waar het debat zich op zal concentreren 
(Onderwijs, Werk & Inkomen, Milieu, Cultuur). Het is nog onduidelijk hoeveel 
steunfractieleden er zullen zijn. Gesprekken met kandidaten worden al gevoerd. Er 
zullen ook concrete (korte-)termijn resultaten worden gesteld. De helft van het 
fractiewerk moet de permanente campagne zijn: zichtbaar blijven en op die manier 
informatie krijgen vanuit de kiezers. 
 
Over samenwerking met andere partijen is nog niet direct een inhoudelijk plan. 
Nijmegen Nu komt voor een meer structurele samenwerking het meest in 
aanmerking. De lijstverbinding die bestond met de VVD en Nijmegen Nu was louter 
vanwege technische overwegingen (het verdelen van de restzetels). Inhoudelijk 
zitten we niet aan die partijen vast. 
 

6. Begroting  
Tijdens de vorige ALV waren de leden het niet eens met het samenvoegen van de 
begroting voor het verkiezingsfonds en de verenigingsbegroting. In 2005 waren alle 
kosten en baten wel in één begroting opgenomen. Er bestond behoefte aan meer 
duidelijkheid over de inrichting en bestemming van het verkiezingsfonds; vandaar dat 
er nu een gesplitste begroting komt. Aan het einde van dit jaar zal de balans van het 
verkiezingsfonds kunnen worden opgemaakt.  
 
Het bestuur is van menig dat het overzichtelijker is om met één begroting te werken, 
waarin het verkiezingsfonds is verwerkt (als een boekhoudkundig “bestemde 
reserve”). Over de inkomsten uit de 10%-regeling (de afdracht van 10% van de 
inkomsten van raads- en commissieleden) kunnen in dat geval duidelijke afspraken 
worden gemaakt in verband met de bestemming van die gelden (campagne). Het 
bestuur zal daarover nog met de fractie overleg voeren. In het najaar zal de 
begroting voor 2007 worden gepresenteerd, waarbij alle kosten zullen worden 
verwerkt in één begroting.  
 
Het ziet er naar uit dat we over 2006 financieel niet tekort komen. 
 



 

De totaaltelling klopt nu niet (niet in evenwicht). Na die rekenkundige aanpassing is 
de voorliggende begroting goedgekeurd. 
 

7. Landelijk beleid / voorjaarscongres 
Hoe kijkt onze afdeling tegen D66 (landelijk) aan? Er is veel gebeurd de afgelopen 
maanden en onlangs is een nieuw manifest gepresenteerd (te raadplegen via de 
landelijke website). 
 
Met nieuwe kopstukken in de partij kun je een nieuwe start maken. Maar dan zullen 
er ook inhoudelijk nieuwe uitgangspunten moeten worden vastgesteld. Maar is een 
totale vernieuwing van de top wel een goed idee? Binnen de eigen achterban moet 
toch voldoende (nieuw) politiek talent te vinden zijn? 
 
De politieke inhoud wordt momenteel slecht verkocht. Er wordt (te) weinig vanuit de 
kiezer bekeken waar behoefte aan bestaat. Niet in algemeenheden, maar in concrete 
punten. Er is behoefte aan iemand die duidelijkheid biedt, ook in het maken van 
politieke keuzes.  
 
Er bestaat binnen de ALV geen behoefte om – net zoals sommige andere lokale 
afdelingen – de naam D66 Nijmegen te wijzigen en zodoende als een nieuwe/andere 
partij door te gaan. 
 
De discussie die is gevoerd in het afgelopen half uur zal nog in de 
bestuursvergadering worden meegenomen. Het is goed om D66 Nijmegen op 
enigerlei wijze te profileren tijdens het congres.  
 

8. W.v.v.t.k. 
Wat verstaat D66 Nijmegen onder cultuur(beleid)? In Nijmegen hebben de culturele 
instellingen structurele, grote problemen. Er is een slecht beleid gevoerd de 
afgelopen vier jaren. Cultuur is van belang, op het gebied van kennis, economie, en 
sociale contacten. 
 
De fractie wil ongeveer de helft van de tijd gaan besteden aan de permanente 
campagne. Een andere wens is dat de afdeling veel politieker wordt, bijvoorbeeld 
doordat leden politiek actief worden betrokken bij de ideeënvorming. Het bestuur 
heeft al het plan om vaker politiek inhoudelijke bijeenkomsten te houden en alle 
leden de komende maanden actief te benaderen.  
 

9. Sluiting 
De vergadering wordt om 22.05u gesloten. 
 

De volgende ALV zal plaatsvinden op dinsdag 10 oktober 2006. 
 


