
Verslag Algemene Ledenvergadering 
PvdA –Almere d.d. 23 september 2014 
Aanwezig 37 bij opening 19.50 u,  39 om 20.15 u.  en 41 bij binnenkomst Lea Bouwmeester.

1. Opening en mededelingen: 
a. Tim Roos, aftredend bestuurslid van de afdeling zit de vergadering voor. Het bestuur 

treedt in zijn geheel af.
b. Het PvdA gebouw ligt in de blauwe zone. Leden moeten dus hun parkeerkaart even 

neerleggen.
c. Willem Veenstra bracht kort verslag uit over de Politieke Leden Raad (PLR) die zaterdag 

20 september in Den Bosch was gehouden. Miljoennota en begroting 2015 werden 
toegelicht door Diederik Samsom, fractieleider in de Tweede Kamer, en minister Jeroen 
Dijsselbloem van Financiën.  Van diverse kanten werden zij aangespoord om toch vooral 
ook het sociale gezicht van de coalitie te bewaken. Een aantal moties daarover werd 
aangehouden tot meer bekend is over de uitwerking van de plannen.  De PLR nam verder 
afscheid van Frans Timmermans die vertrekt naar Brussel als EU-commissaris. Frans was 
voor hij minister van Buitenlandse Zaken werd jaren buitenlandwoordvoerder in de 
Tweede Kamerfractie. Hij kreeg een staande ovatie.
Zaterdag 26 oktober wordt een speciale bijeenkomst gehouden over de 
ledendemocratie binnen de partij. De afdeling krijgt hierover nog voorstellen.

d. Instelling stembureau:  Joost v.d.Donk, Lidwien Venselaar en Joke Roos 
e. Door Arie Vleugel wordt de integriteit van een aantal verkiesbare personen aan de orde 

gesteld en stelt voor een werkgroep hiervoor in te stellen.  De voorzitter verwijst deze 
kwestie naar het integriteitsbureau van het hoofdkantoor in Amsterdam. Op de ALV en in 
afdelingen zelf worden geen persoonlijke kwesties behandeld. 

2. Vaststelling notulen ALV 8 april 2014 
Notulen worden conform vastgesteld. 

3. Verkiezingen afdelingsfuncties 
Hattum Palma licht het proces toe, dat door het voormalige bestuur is gevolgd. Het was de 
bedoeling om in juni 2014 een bestuursteam te presenteren. Door vakanties kwam het team 
niet rond. Na de vakantie heeft het bestuur haar selectiegesprekken voortgezet, maar twee 
weken voor deze ALV hebben een drietal leden zich alsnog teruggetrokken. Hierdoor 
moesten nog een aantal gesprekken plaats vinden, die tot het huidige voorstel heeft geleid 
van zes mensen.  
Het besluit of het bestuur uit 6 dan wel 7 mensen moet bestaan wordt aan de ALV 
voorgelegd en komt aan de orde bij het kiezen van de gewone bestuursleden. 
Bestuurskandidaten stellen zich aan de vergadering voor 

Afdelingsbestuur: De volgende leden zijn gekozen: 
1. Voorzitter  Hattum Palma, met algemene stemmen gekozen



2. Secretaris  Ellie Teunissen  ( met 22 stemmen gekozen. Tegenkandidaat Ton v. Eck 16 
stemmen)

3. Penningmeester: Ellie Teunissen ad interim. De voordracht van Ali Keles als 
penningmeester wordt aangehouden tot de volgende Algemene Ledenvergadering, 
omdat hij door werkzaamheden afwezig is. 

4. Gewone bestuursleden:
De ALV besluit tot instelling van een bestuur van 7 leden. ( 16 tegen;  22 voor)
De vier beschikbare kandidaten Nahied Koolen, Alkin Günes, Ruth Delobi-Aron, Elly 
Louter zijn allen gekozen.

            Congresafgevaardigden : Ton v. Eck en Raymond Lozekoot

            Politieke Ledenraad afgevaardigden: Willem Veenstra is niet herkiesbaar. Herman Linzel en 
Martin Wiegertjes worden gekozen. 

           Gewestelijk afgevaardigden: Loes Boekema, Jeroen v. Tol, Monique Dubois, Monica Baij, 
Qasim Nazemi.

Lidwien Venselaar spreekt haar grote waardering uit voor Ton v. Eck en hoopt dat hij zich voor 
de partij zal blijven inzetten.  Dit wordt door de ALV met applaus bekrachtigd. Ook Hattum 
Palma  ondersteunt deze waardering voor Ton v. Eck nogmaals. 

Hij bedankt de vergadering voor het vertrouwen dat ze in het nieuwe bestuur gesteld heeft en 
spreekt zijn verwachting uit dat met dit team meer binnen de Almeerse samenleving 
betrokkenheid verkregen kan worden in allerlei geledingen.  Dit is met het oog op de 
Provinciale Statenverkiezingen  hard nodig.

Tot slot spreekt Hattum nog zeer waarderende woorden uit over Tim Roos, die door ambtelijke 
werkzaamheden, niet meer in het bestuur kan participeren.  Hattum prijst Tim om het 
overzicht dat hij tijdens vergaderingen kon houden, om zijn inzet tijdens campagne en 
huisvesting en om zijn ideeën. Hij hoopt van harte dat Tim in de luwte nog van groot belang 
kan zijn voor de partij. 

Lea Bouwmeester licht landelijke begroting 2015 toe: 

Voor het eerst een begroting die meevalt. Grote structurele hervormingen in gang gezet. Maar 
effecten ervan worden nu pas door mensen ervaren. Er is zwak economisch herstel. 
Maatschappelijk cultureel gaat het niet beter in Nederland. Conflicthaarden in de wereld 
hebben hun weerslag op de verschillende culturele groepen in Nederland. 

We zijn een partij van mensen, die er moeten zijn als het niet goed gaat. We hebben geen 
mooi weer verhaal:

De afstand tussen mensen die in de Bijstand zitten en mensen die werken moet groter 
worden. De mensen die werken gaan er dan ook op vooruit. Het standpunt van de PvdA: we 
kunnen niet iedereen redden. Mensen moeten aan een baan zien te komen, hoe moeilijk dat 
ook is. De regering zet hier ook op in door allerlei maatregelen te treffen, die mensen aan werk 
helpen.  Arbeid moet goedkoper worden. Er wordt meer appel gedaan op wat mensen zelf 



kunnen. Mensen moeten geactiveerd worden. De idee dat de overheid er altijd voor iedereen 
is, moeten we achter ons laten. Dat is SP denken.  

Het is wel zo dat het niet snel genoeg gaat voor iedereen.

Marc Witteman interrumpeert en vindt dat we ons niet naar beneden moeten praten. We 
doen veel. “Lodewijk Ascher, Dijsselbloem en Martin van Rijn zijn toch vele malen beter dan 
het kabinet Rutten 1. We nemen weer schoonmakers in dienst. We stellen grenzen aan de 
steeds lagere inkomens van vrachtwagenchauffeurs  door buitenlandse concurrentie. We 
zorgen ervoor dat ieder een beschaafd inkomen heeft. Martin van Rijn stelt duidelijk dat het 
niet gaat om alleen maar zorg, maar ook de wederkerigheid van mensen met en voor elkaar 
moet weer op de agenda komen. Dat is solidariteit”

Als partij willen we onderzoeken wat nu basale noden zijn voor een menswaardig bestaan: 
eten, onderdak, maar ook internet?  In onze samenleving verschuiven de opvattingen over wat 
nodig is. De samenleving kan niet alles op blijven brengen. 

Dit is het meest nivellerende kabinet ooit.  Lichamelijke zorg wordt gegarandeerd. De zorg 
wordt dichter bij de mensen gebracht en juist de gemeentes kunnen dit beter garanderen dan 
de rijksoverheid of de instituten die alles met gemiddelden afrekenen.  Er wordt veel onzin 
verteld en er is veel bangmakerij. Natuurlijk zullen er fouten worden gemaakt, maar die 
kunnen we herstellen. Niets doen is geen optie, omdat de zorg nu te duur is en de samenleving 
dit niet kan dragen. Het systeem moet verbeterd worden.  De zorgorganisatie waren te omzet 
gedreven en we moeten terug naar:  Wat heeft de burger, de patiënt, de klant nodig.  Dit geldt 
ook voor de jeugdzorg. We zijn nu kampioen in het opsluiten van kinderen, als je naar Europa 
kijkt. Dat moet anders.  Ook kinderen hebben hun rechten en er moet meer in de directe 
omgeving van de kinderen naar oplossingen worden gezocht. 

Lea nodigt iedereen uit om haar te mailen, als er onrechtvaardigheden of onduidelijkheden 
gesignaleerd worden. Ze blijft graag meedenken, hoe we dit verhaal naar de burgers kunnen 
vertellen. 

Henk Mulder Ruimtelijke ordening, wonen en wijken: 

De gemeente krijgt allerlei taken erbij op het terrein van gezondheidszorg, welzijn en 
jeugdzorg.  De gemeente start al met een tekort van 15 miljoen. 

Verschillende opmerkingen:

1. Op sociaal domein: hebben we voldoende geld om iedereen goed te bedienen? Het college 
volgt het op de voet. 

2. De veranderingen zullen permanent gevolgd worden aan de hand van casussen. Werkt het 
systeem nu wel goed of niet. 

3. Het beheer van de stad zal een fors tekort aan kwaliteit laten zien. 
4. In wijken waar sprake is van een opeenhoping van problemen gaat het college extra inzet 

plegen. In de wijken, kan de PvdA zich ook de komende tijd gaan profileren. De PvdA heeft 
ervoor gezorgd dat er extra geld voor de wijken kwam. Dit zit ook in de portefeuille van 
Henk Mulder.



5. Er is een doorbraak in het overleg met de sociale woningbouw corporaties. We zullen hier 
een keer apart over spreken. 

6. De Floriade is bij uitstek een gelegenheid om werkgelegenheid te creëren, bedrijven te 
interesseren en te innoveren. Almere komt hiermee ook op de kaart. Werkgelegenheid 
creëren is een grote zorg voor het college en het doet er ook alles aan om bedrijven 
binnen te halen en mensen te activeren. 

Rondvraag

1. Is er een mogelijkheid om een Nieuwsbrief te creëren?  Ja, het bestuur zal hiertoe het 
initiatief nemen.  Leden en niet leden zullen echter de inhoud moeten aanleveren. 

2. Iedere eerste vrijdag van de maand is er een Rode Borrel aan de Wisselweg. Graag eigen 
drank of hapjes  meenemen.  

3. Op 21 oktober is er weer een ALV waar de transities binnen het sociaal domein worden 
besproken. 

Ellie Teunissen

Secretaris PvdA-Almere

2014 09 28


