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Politieke Partij Democraten 66 

Document: Notulen 
Onderwerp: Algemene Regio Vergadering (ARV) 
Van:  Harry van Zon 
Afdeling: Noord-Holland 
Locatie: Cultureel centrum De Olm 

Olmenlaan 141 
1161 JV Zwanenburg De Zoete Inval 

Datum:  29 juni 2019 om 13:30 uur 
Aanwezig: Zie Presentielijst ARV_20190629_revA 
 

Agendapunt Bespreking 

1 Opening en 
mededelingen 

De vergadering wordt om 13:31 uur geopend door de voorzitter van het 
Regiobestuur, Jeroen van Spijk. De aanwezigen zijn akkoord met de agenda. 
 
Het bestuur van de afdeling Haarlemmermeer verwelkomt de aanwezigen in de 
gemeente en schetst in kort bestek de recente ontwikkelingen rond de 
gemeentelijke herindeling en de consequenties van de uitkomst van de daarbij 
gehouden verkiezingen. 
 

2 Notulen eerdere ARV De notulen van de vergadering van 26 januari 2018 worden goedgekeurd. 
 

3 Vervulling vacatures 
regiobestuur 
 

De voorzitter licht de kandidaatstellingen toe en informeert de vergadering over 
de rol van de talentencommissie bij de voorselectie. Voorgesteld wordt alle 
kandidaten te laten toetreden tot het bestuur, met het oogmerk de activiteiten te 
versterken. Na de verkiezing zullen de portefeuilles van de algemene 
bestuursleden worden herverdeeld. 
 
De kandidaat penningmeester, Arif Colakkadioglu, en de vier kandidaten 
algemeen bestuurslid, in casu Carline de Boer, Floris de Boer (geen familie van 
elkaar), John Jhinnoe en Erik Terheggen stellen zich vervolgens persoonlijk 
voor. De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de 
benoemingen, nadat een verlaat algemeen bestuurslid ter vergadering 
arriveerde om 14:03 uur. 
 

4 jaarrekening 2018 en 
verklaring 
kascommissie 

Penningmeester Karim Talie geeft een toelichting bij de cijfers. Het financieel 
beeld zal de komende jaren behoorlijk wijzigen, gegeven lagere inkomsten. 
Oorzaak is het lager bedrag van de bijdragen, omdat het aantal statenleden is 
verminderd en de partij nu één gedeputeerde heeft in plaats van twee. 
De aanbevelingen van de Kascommissie zullen worden geïmplementeerd. 
Tevens zal in de ramingen meer nadruk worden gelegd bij de uitgaven voor een 
regiocongres en themabijeenkomsten, gegeven de resultaten. 
De jaarrekening wordt vervolgens geaccordeerd. 
 

5 vervulling vacatures 
kascommissie 

De kandidaten voor de kascommissie, Klaas Mulder en Boris Uiterdijk, stellen 
zich voor en de vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met hun 
benoeming. 
 

6 evaluatie PS2019 De voorzitter meldt dat nog wordt gezocht naar een voorzitter van de 
evaluatiecommissie; één lid is reeds in beeld. De bedoeling is dat de evaluatie in 
een kort traject zal worden uitgevoerd. 
Vanuit de vergadering melden zich 2 personen als kandidaat-lid van de 
commissie, die voorts zal worden ondersteund door Karim Talie. De voorzitter 
verzoekt de aanmelders contact met hem op te nemen na afloop van de 
vergadering. 
Vanuit de zaal wordt de suggestie gedaan de evaluatie voortaan in een vroeger 
stadium te starten, zodat een evaluatiecommissie alsdan ook feitelijk het traject 
kan volgen en de evaluatie navenant sneller kan worden afgerond. Het voorstel 
wordt in dank aanvaard, en zal worden gevolgd. 
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7 kennismaking met de 
fractie 
 

Ilse Zaal (fractievoorzitter) en fractieleden Emre Kanik, Arja Kapitein, Suzanne 
Klaassen, Marcel Steeman en Amélie Strens introduceren zichzelf. Indien 
contact gezocht wordt kan dat uiteraard persoonlijk, of via Conny van Stralen, de 
fractiemedewerker. In antwoord op een vraag uit de zaal geven de fractieleden 
aan voor welke regio zij als contactpersoon functioneren. Onderaan deze 
notulen wordt deze taakverdeling ter informatie weergegeven. 
 

8 coalitieakkoord 
‘Duurzaam 
doorpakken’ - 
toelichting door fractie 
 

Vanuit de statenfractie wordt een presentatie gegeven over het coalitieakkoord, 
en wordt het wordingsproces toegelicht. De fractie geeft aan heel tevreden te zijn 
met het behaalde resultaat. In de daarop volgende discussie is met name 
aandacht besteed aan het beleid op het gebied van de biomassacentrales. 
De vergadering onderschrijft het akkoord met applaus. 
 
Ook gedeputeerde Jack van der Hoek stelt zich voor en geeft informatie over zijn 
portefeuille, waarin de volgende beleidsterreinen: economie inclusief onderwijs 
en arbeidsmarkt en inclusief recreatie en toerisme, landbouw en visserij, 
Europese aangelegenheden, herindelingen en bestuurszaken, en dierenwelzijn. 
 
Tot slot bedankt Ilse alle vrijwilligers die zich hebben ingezet in de 
verkiezingscampagne. 
 

9 afscheid… De voorzitter spreekt degenen die nu afscheid nemen toe, en dankt dezen 
hartelijk voor hun inzet, namens de aanwezigen en namens de partij. 
Allereerst richt hij het woord tot vertrekkend gedeputeerde Joke Geldhof, die 
sinds 2011 de functie van gedeputeerde vervulde en daarvoor 8 jaar statenlid 
was. Vervolgens worden de aanwezige vertrekkende leden van het regiobestuur 
toegesproken – Hannie Humme en Karim Talie. Alle genoemden ontvangen een 
attentie. 
Het is de bedoeling in de volgende ARV aandacht te geven aan de oud-
statenleden, die door een misverstand niet op de hoogte waren gesteld van dit 
afscheids-agendapunt tijdens de huidige bijeenkomst. 
 

9 Rondvraag Boris Dittrich informeert de ARV over de stand van zaken in de Eerste Kamer. 
Binnenkort wordt de voorzitter verkozen; dossiers die de aandacht hebben zijn 
onder andere het experiment met de koffieshops in de grote steden en de 
voorstellen van het kabinet op het gebied van de democratische vernieuwing 
naar aanleiding van het rapport van de commissie Remkes. 
 
De voorzitter deelt mee dat het volgende regiocongres + ARV is gepland op 12 
oktober in het provinciehuis in Haarlem. 
Hij geeft voorts aan dat hijzelf op dat moment zijn functie als voorzitter ter 
beschikking zal stellen, en roept geïnteresseerde kandidaten op zich te melden 
bij het regiobestuur. 
 

12 Sluiting De vergadering wordt gesloten om 15:18 uur. 
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