
 

Agenda Algemene Afdelingsvergadering 

Datum:  22-09-2019 Tijd:   15:00 

Locatie:  CREA – Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam 

1. Opening en vaststellen agenda 

Vergadering geopend om 15:12 door Elise. 

Er waren een aantal aanpassing aan de agenda waaronder het vaststellen notulen 

van de vorige AAV en de presentatie over Stand van zaken organisatie 

deelafdelingen D66 Amsterdam, door Tom Bouma en Niek Degen (voorzitters 

deelafdelingen West en Centrum) om tijd te bieden aan een Politieke Toelichting 

mbt de AEB.  

2. Mededelingen 

De avond begon met een warm en eervolle in memoriam van twee D66 leden, oud-

voorzitter Kees Stoffel (1947-2019) en oud-bestuurslid en vicevoorzitter politiek, 

Hans Onno van den Berg (1947-2019) door Guido Frankfurther. (zie bijlagen voor 

zijn volledige elegie)  

3. Vaststellen Notulen AAV 07-07-2019  

Uitgesteld tot volgende AAV. 

4. Moties voor Landelijk Congres en Overige Moties 

Vóór de AAV, was een motie binnen gekomen van Hans Mol, waarin werd 

gevraagd aan de fractie om de invoering van een 5G netwerk in Amsterdam niet 

te ondersteunen. Marijn Bosman, gemeenteraadsfractielid en portefeuillehouder 

over deze zaak heeft Hans Mol uitgenodigd om in gesprek te gaan om die te 

verscherpen. Na nadere aanpassing, was de motie aangenomen met een ruime 

meerderheid (90%) van de aanwezige leden, wat gecontroleerd was door de 

stemcommissie, Guido Frankfurther & Amélie Strens. 

Na een actief stadscongres, waarin een workshop was gehouden over moties, 

waren er drie moties uitgekomen.  

a. Landelijk Congres Moties – 

i. Julian Gijsens – Noodrem Sociale Advocatuur 

1. Unaniem - Aangenomen  

ii. Attie Wang - Schrappen Kinderopvang uit Werkkostenregeling 

1. 3 stemmen tegen de rest voor - Aangenomen 

iii. Pieter de Zwart & Lidwien van Langen - Voorkomen Radicalisering 

Jongeren Iraaks Koerdistan 

1. 36 – rood (tegen) & 40 – Groen (voor) - Aangenomen 

5. Fusie Afdeling D66 Weesp & D66 Amsterdam 
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Met de komst van Leon de Lange en de rest van het bestuur van Weesp, was in een 

AAV van D66 Weesp op diezelfde dag, door afdeling Weesp gekozen, via 

unanieme stem om te fuseren met afdeling Amsterdam. Om de twee officieel te 

fuseren moest afdeling Amsterdam, ook hun stem uitbrengen. De afdeling 

Amsterdam stemde met grote vreugde ook positief. De fusie was breed 

ondersteund, maar de officiële status van Weesp, politiek gezien, is nog niet 

bekend binnen Amsterdam.  

De betekenis van dit besluit is, dat Weesp niet tot een deelafdeling behoord, maar 

hun leden direct aansluiten bij de algemene afdeling van Amsterdam-centrale 

stad. Om hun belangen, en integratie binnen de afdeling te faciliteren, zal een 

project-lid Weesp aangesteld worden door het bestuur om de transitie te 

ondersteunen.  

6. Politieke Toelichting: AEB 

Rondom de heftige zaken van een mogelijk faillissement van het Amsterdamse 

Afval Energie Bedrijf was de stad Amsterdam, een wethouder armer geworden. 

Met groot verdriet, maar begrip, had Udo Kok zijn functie neergelegd als 

wethouder. Udo gaf aan dat als hij niet achter een besluit kon staan, dat hij niet 

volledig de stad kon dienen als wethouder, en nam het besluit om te vertrekken. 

Reinier van Dantzig, fractieleider Amsterdam, gaf Udo een mooie toespraak, vol 

begrip en met een positief betoog over zijn anderhalve termijnen als wethouder in 

Amsterdam.  

Udo ontving bloemen en gaf aan waarom hij besloot zich terug te trekken – als de 

coalitie niet in lijn was met de wethouder, dan zou hij het anders moeten 

aanpakken. Reinier, gaf aan, dat de fractie heeft besloten om in de coalitie te 

blijven. Omdat het vertrek van onze wethouder niet al het werk en doelen van de 

rest van de fractieleden in gevaar zou moeten brengen. Dit heeft Udo ook aan de 

fractie geadviseerd toen hij, aan hun, zijn vertrek had aangekondigd.  

Er komen meerdere vragen vanuit de zaal, waaronder het spijtig vertrek van een 

belangrijk evenwicht in deze, zeer linkse coalitie. Ondanks, de links koers van 

coalitiepartners, heeft D66 als zijn kern, het liberalisme. Een begrip dat toch al onze 

besluiten kleurt en niet zomaar ondergesneeuwd zou mogen worden. 

Wij betreuren het vertrek van Udo, en wensen hem veel sterkte in de toekomst.  

7. Voorgenomen Instellingsbesluit- Wethouders Adviescommissie (WAC) 

Door het vertrek van Udo, zal een nieuwe wethouder gekozen moeten worden. 

Om kandidaten voor te leggen, is een Wethouders Adviescommissie nodig. De 

voorzitter, geeft aan, binnen het reglement van D66,  dat daar een 

instellingsbesluit voor nodig is. Omdat het gaat om een tussentijdige invulling van 

de vacature, is het bestuur bekrachtigd om de instellingsbesluit in te voeren. Om 
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toch de democratische principes te vast te houden, was gekozen om het profiel 

bijna precies hetzelfde te laten zijn als degene die door de leden was ingestemd bij 

de vorige samenstelling van de WAC, met additie dat het gaat over een 

tussentijdige vulling functie. Dit profiel was getoond en later gepubliceerd online. 

De WAC zelf is gepresenteerd aan de leden en is samengesteld door:  

a. Een fractielid van D66 Amsterdam; te weten Marijn Bosman 

b. Een extern adviseur met ruime politiek-bestuurlijke ervaring; te weten 

Alexander Rinnooy Kan 

c. De zittend wethouder; te weten Simone Kukenheim 

d. De voorzitter van D66 Amsterdam; te weten Elise Moeskops 

8. Uitreiking René van Veen Award*  

De winnaar van de René van Veen Award was Martijn van der Meulen – een lid 

van Zuidoost, wie met veel enthousiasme en doorzettingskracht, altijd een 

ondersteunend hand biedt. Niet alleen de leuke taken, maar vaker, de zware taken 

die cruciaal zijn in het organiseren en uitvoeren van bijeenkomsten en 

evenementen voor de leden in Amsterdam. Een zeer verdiende prijs voor iemand 

die altijd zijn handen uit de mouw steekt.  

* De René van Veen award is officieel buiten de vergadering uitgereikt 

9. Sluiting 

a. Vergaderingen officieel gesloten om 16:39. 


