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1. Opening 

Het was besloten om deze deel van de vergadering afgesloten te houden gezien de 
gevoelige informatie over het verkiezingsprogramma en om leden de vrijheid te geven om 
ideeën te delen. Daarom zullen de komende agendapunten alleen worden genoteerd maar 
niet verder uitgebreid met notulen. 

Voorgesteld aan de leden om het ochtenddeel van de vergadering een besloten deel te 
maken gegeven het onderwerp en om leden hierover in een besloten sfeer in gesprek te 
laten gaan. Voorstel was aangenomen.  

2. Presentatie Hoofdlijnen 1e ronde  

3. Presentatie Hoofdlijnen 2e ronde  

4. Gezamenlijke slotwoord hoofdlijnen verkiezingsprogramma 

Presentatie van programma op hoofdlijnen en werd besproken met de leden. Leden zijn in 
groepen uiteengegaan in break-out rooms om samen hierover van gedachten te wisselen 
en input te geven. 

5. Pauze (12:30 – 14:30) 

6. Vaststellen Agenda en Notulen 

Vergadering was heropend om 14:34 door de voorzitter. Er was een voorstel om de 
presentatie LAC te verplaatsen naar punt 8 en nieuws uit de fractie naar punt 9 

Notulen waren vastgelegd met enkele aanpassingen m.b.t spelling en taalgebruik. 

7. Mededelingen 

De volgende mededelingen waren gemaakt  

De lijstrekkersverkiezing voor Weesp was oorspronkelijk gecommuniceerd dat het door alle 
leden van Amsterdam op gestemd zou worden, maar het bleek technisch toch mogelijk om 
het op die niveau te onderscheiden. De AVC had dan gekozen om het, zoals bij alle 
deelafdelingen, de stemming voor lijsttrekker van Weesp te beperken naar leden die in die 
gebeid woonde. Dit was mogelijk via de reglementen, maar was alleen niet beperkt indien 
de techniek het niet toestond. 

8. Presentatie LAC (voorgestelde samenstelling en werkwijze) 

Presentatie LAC (voorgestelde samenstelling en werkwijze) 

Het bestuur licht toe dat de LAC conform Deelnamebesluit ingesteld dient te worden, en 
heeft tijdens deze AAV het deelnamebesluit nader verduidelijkt. Naast afdelingsvoorzitter 
en lijsttrekker worden er 5 andere leden (adviseurs) benoemd in de lijstadviescommissie 
die onderdeel van deze commissie uitmaken. 

Het bestuur stelt aan de afdelingsvergadering de volgende leden voor: Saskia Bruines, 
Jurenne Hooi, Elise van Zeeland, Boris Dittrich en Jan Petit. Voor Weesp zijn naast 
lijsttrekker Ron Anches, Jacco Verstraeten - Jochemsen en Mascha ten Bruggencate 
voorgesteld. 
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De leden zijn hier mee akkoord gegaan en de LAC is ingesteld in deze samenstelling. 

9. Nieuws vanuit de Fractie & College 

Fractievoorzitter Reinier van Dantzig en wethouders Simone Kukenheim en Victor 
Everhardt geven een update vanuit fractie en college. Er wordt een toelichting gegeven op 
de ontwikkelingen t.a.v. de voorjaarsnota, het bestuurlijk stelsel, onderwijs en de 
economische ontwikkelingen tijdens de pandemie. 

10. Verkiezing Secretaris 

Alexander Doijer had zich nogmaals verkiesbaar gesteld voor minimaal een jaar. Om de 
taken van secretaris tijdens de campagne periode te blijven voldoen na de einde van zijn 
eerste termijn. Na een korte uitleg werd er gestemd en met 99% van de stemmen was hij 
herkozen als secretaris de Amsterdam Centrale Stad.  

11. Voorstel begroting 

Toelichting door de penningmeester inzake de kosten van de post ‘verkiezingen GR2022’. 
Toegelicht dat binnen deze post ook kosten inzake het verkiezingsprogramma onderdeel 
hiervan uitmaken en formeel akkoord gevraagd wordt aan de leden om mogelijk kosten te 
mogen maken voor het verkiezingsprogramma voor bijv. opmaak en editen van het 
programma. Leden gaan akkoord 

12. Moties* 

Motie van het bestuur m.b.t. Verlenging Termijn Deelnamebesluit Deelafdelingen – deze 
motie was gemaakt om de stadsdelen de mogelijkheid te bieden om extra tijd te nemen om 
kandidaten te werven indien zo was gewenst. 

Constaterende dat: 

De wijzigingen t.a.v. het bestuurlijke stelsel pas na de zomer dit jaar formeel besloten zal 
zijn 

Op dit moment de kandidaatstellingstermijnen van de stadsdeelcommissie verlopen op 30 
augustus 2021 

Overwegende dat: 

Bij de AAV 22 november 2020, de AAV van de centrale stad de DAV van de respectievelijke 
deelafdelingen gemachtigd heeft om zelf de inhoud van de desbetreffende deelafdeling te 
bepalen. 

Deelafdelingen hierbij hebben voorgesteld om dezelfde tijdslijnen aan te houden als de 
centrale afdeling 

Dit zou kunnen betekenen dat kandidaten voor de stadsdeelcommissie zich dienen aan te 
melden voordat de wijzigingen ten aanzien van het bestuurlijk stelsel formeel door de 
gemeenteraad zijn vastgesteld 

Verzoekt: 

De AAV de deelafdelingen te machtigen om hun deelnamebesluit met betrekking tot het 
eerdergenoemde, in te trekken, aan te passen en opnieuw in te dienen. 

Deze motie werd aangenomen met 100% van de stemmen aanwezig.  
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13. Rondvraag 

Vraag van een lid inzake het thema sociale veiligheid in relatie tot de LHBTIQ+ 
gemeenschap en mogelijke vervolgacties. Het bestuur geeft aan dat dit samen met andere 
geledingen van de partij naar gekeken wordt en mede ook wordt georganiseerd. Er kan 
gekeken worden of er nog nadere activiteiten hieromtrent georganiseerd worden going 
forward. 

14. Sluiting 

De vergadering was door de voorzitter om 16:06 officieel gesloten. 


