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Verslag Algemene Afdelingsvergadering  
D66 Rijk van Nijmegen 

 
16 november 2013, locatie Voorzieningencentrum ’t Hert 
 
Aanwezig: 45 leden 
Voorzitter: Walther Verhoeven 
Verslag: Thijs van Biljouw 

 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 13:15u. 
Jonas Grütters, Anne-Margreet van Putten en Annemarie Sprokkereef melden zich aan als ad 
hoc verkiezingscommissie voor punt 8 op de agenda. 
  
2. Notulen/verslag AAV 4 juni 2013 
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
  
3. Bekendmaking lijstvolgorde GR2014 
Leon Wesdijk presenteert namens de AVC de verkiezingsuitslagen van Beuningen, Wijchen en 
Nijmegen. 99 leden hebben in Nijmegen gestemd, een mooi aantal. 
Duco Bodewes stelt een vraag over de negatieve campagne van een kandidaat, naar aanleiding 
hiervan belooft de voorzitter  hierover met het desbetreffende lid te zullen spreken. 
  
4. Begroting 2014  
De penningmeester licht toe hoe de bedragen in elkaar steken.  
Han Demmers wil weten of de cijfers van Wijchen meegenomen zijn in deze begroting. Dit 
wordt bevestigd door de penningmeester. Stan Hellegers vraagt of er een risico in 
wethoudersbijdrage zit, met de naderende verkiezing. Volgens de penningmeester scheelt het 
mislopen van wethoudersposten na de verkiezingen €5.000, maar dit is een risico dat we 
kunnen lopen. 
Er zijn geen tegenstemmers, begroting is zonder wijziging aangenomen. 
  
5. Instellen Stemadviescommissie en afdelingsverkiezingscommissie gemeente Berg en  
Dal (ivm latere verkiezingen in 2014) 
Perry Timmer licht het proces toe met data. 
Het bestuur doet als voorstel voor de stemadviescommissie (SAC): de voorzitter van D66 Rijk 
van Nijmegen, de voorzitter van de talentencommissie (Liesbeth v/d Broek) en Evert Ruiter, als 
voorstel voor de afdelingsverkiezingscommissie (AVC): het bestuur van D66 Rijk van Nijmegen. 
Deze voorstellen worden aangenomen. 
Tobias van Elferen vraagt naar de instemming over de naam Berg en Dal, omdat die nog niet 
vaststaat. Volgens Bert Jeene is profilering als D66 Berg en Dal nationaal en internationaal 
sowieso beter. Daar houdt de discussie mee op. 
  
6. Lijstverbindingen 
Er wordt toegelicht wat het inhoudt om een lijstverbinding aan te gaan en dat de ALV daar het 
laatste woord over heeft. 

http://d66nijmegen.nl/page/downloads/Notulen_AAV_D66_Rijk_van_Nijmegen_20130604.docx
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Jonas Grütters meent dat de cijfers of je net wel of niet een restzetel kunt krijgen niet 
interessant zijn, maar dat het gaat om de inhoud. Perry Timmer vraagt of dit landelijk niet 
wordt afgeraden. 
Tobias van Elferen zegt dat je met een lijstverbinding wellicht niet meer zekerheid hebt 
omtrent een restzetel, maar wel welke politieke kant deze opvalt. Hij ziet echter geen heil in 
een dergelijke sympathiestem en raadt de lijstverbing af. 
Voor Nijmegen wordt besloten geen lijstverbinding aan te gaan. 
Voor Beuningen wordt eveneens besloten geen lijstverbinding aan te gaan. 
Wijchen krijgt het mandaat om op 11 december in een aparte vergadering hierover te 
besluiten. Het afdelingsreglement moet binnenkort aangepast worden om dit soort zaken goed 
te regelen.  
  
7. Procedure vaststelling verkiezingsprogramma’s Beuningen en Wijchen 
Het voorstel is om Wijchen en Beuningen op individuele vergaderingen hun 
verkiezingsprogramma vast te laten stellen. De ALV moet hiermee instemmen, volgens het 
afdelingsreglement. 
Tobias van Elferen vraagt of dat ook betekent dat er geen inmenging van mag zijn andere 
gemeentes bij de vaststelling van het Nijmeegse verkiezingsprogramma op de ALV D66 Rijk van 
Nijmegen. De leden van buiten Nijmegen aanwezig beloven niet mee te stemmen met dat 
gedeelte later tijdens deze vergadering. 
Daarnaast wordt voorgesteld dit goed te gaan regelen in het afdelingsreglement. 
Deze voorstellen worden akkoord bevonden. 
  
8. Rondvraag en mededelingen 
De voorzitter laat weten dat wethouderskandidaten voor alle gemeentes zich vanaf nu kunnen 
melden bij het afdelingsbestuur. 
Puck Sanders geeft aan dat hij persoonlijk teleurgesteld is omdat hij flink gezakt is op de lijst, 
nu staat er geen student meer bovenin. Er is echter maar een doel, dat is dat D66 de grootste 
partij wordt in Nijmegen, daarvoor blijft hij zich onverminderd inzetten.  
  
9. Verkiezing voorzitter 
De voorzitter bedankt allereerst Leon Wesdijk voor zijn jarenlange en zeer waardevolle inzet 
voor het bestuur. Op de volgende ALV zal echt afscheid van hem worden genomen en dan 
wordt ook de vacature voor het bestuur opengesteld. De stemprocedure wordt uitgelegd. 
   
10. Uitslag verkiezing voorzitter 
Anne-Margreet van Putten verklaart dat er 38 geldige stemmen zijn uitgebracht, 37 voor en 1 
tegen, daarmee is de voorzitter herkozen. Walther Verhoeven bedankt de vergadering voor het 
vertrouwen om nog 3 jaar door te mogen als voorzitter. 
  
11. Vaststelling verkiezingsprogramma Nijmegen 
Pieter de Wit geeft aan dat de procedure om amendementen in te mogen dienen halverwege 
het proces is veranderd  en dat dit niet gecommuniceerd is. Dat moet het bestuur volgende 
keer beter doen. De voorzitter geeft aan dat dit inderdaad niet goed gegaan is en dat dit 
meegenomen wordt in de evaluatie. 
De amendementen worden behandeld op volgorde van de stukken die men bij binnenkomst 
heeft gekregen. De aangenomen amendementen worden opgenomen in de definitieve versie 
van het verkiezingsprogramma. Op het eind wordt het gehele verkiezingsprogramma met 
inachtneming van de aangenomen amendementen unaniem aangenomen door de ALV. 
  
12. Sluiting 
De vergadering wordt om 17:15u gesloten. 

http://d66nijmegen.nl/page/downloads/CONCEPT_Verkiezingsprogramma_D66_Nijmegen.pdf

