
  Verslag -AAV 31 januari 2019 in raadszaal van gemeentehuis West Betuwe 
 
Aanwezig: Ferry Ortiz Aldana, Jolande v. Meeteren, Simone Jilderda, Rita Rook Boerhuiszen, Annelies Brand 
(voorzitter), Pieter v. Zoest, Ashley Karsemeijer, Gonny Nieuwland, Vic Bogerman, Erik Verbeek (notulist) 
Met kennisgeving afwezig: Carla Marcusse, Jan de Geus, Thea Bogerman, Marieke Vermeulen, Bart van der 
Meeren 
 
 

1. Opening: De algemene afdelingsvergadering van D66 West Betuwe opent om 20:00u  
2. Agenda: De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld 
3. Verslag AAV 21 juni 2018: Er zijn geen opmerkingen op het verslag. 
4. Mededelingen: Er zijn geen mededelingen 
5. Financiën 

a. Jaarverslag penningmeester: 
Ferry toont een presentatie van de afdelingsfinanciën: ‘Resultaten 2018 t.o.v. begroot’ en de ‘Begroting 
2019’. Deze gegevens zijn ook naar het landelijk bureau van D66 gestuurd. De ‘winst’ kan gezien worden als 
spaarbedrag voor de volgende lokale verkiezingen. Voorzitter bevestigd dat er goedkeuring is voor het 
bedrag > €500,- welk is overgemaakt naar landelijk. De fractie zal zich buigen over het bestaande 
fractiebudget. Het nieuwe declaratiesysteem gaat direct via de griffier. 

b. Verslag kascommissie: 
Gonny en Marieke hebben de controle gedaan. Gonny zegt dat de penningmeester zorgvuldig werk heeft 
afgeleverd en de vragen die er waren goed heeft beantwoord. 

c. Decharge huidige kascommissie 
De AAV dechargeert de penningmeester. 

6. Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 
LAC: Gonny, Ashley en Erik vertellen dat het goed is verlopen. De procedure was strak gepland en goed 
voorbereid. De cursus vooraf vanuit de regio Gelderland heeft hierbij ook positief gewerkt. 
VPC: het proces om het op tijd af te hebben, was een worsteling. Wel was het programma uiteindelijk als 
eerste af ten opzichte van andere partijen. Dit gaf rust in de periode voor de campagne, om het goed te 
oefenen en aan te scherpen. D66 kreeg de aanmoedigingsprijs als best leesbare verkiezingsprogramma. 
Ondanks dat, volgende keer wel laten checken op leesbaarheid. 
Campagnecommissie: Top 5 heeft zich bijzonder goed ingezet. Jan de Geus heeft veel werk verzet en Bart 
kon zich op tijd aansluiten. Vooral Vic en Pieter hebben bergen weg-geflyerd. Veel prominente D66-hulp, 
zoals Rob Jetten, Rens, Matthijs v Miltenburg, de Regio en van onze buurafdelingen. “D66 is op basis van de 
campagne de winnaar, zowel qua zichtbaarheid, als kwaliteit en de debatten”. Pieter vond het een leuke 
periode en heeft genoten van alle gesprekken met inwoners. Ashley heeft D66-Chocolonely’s als bedankje 
voor mensen die bij campagne hebben geholpen.  
Pieter: waarom dan toch zo weinig stemmen? Hoofdredenen: deelname Groen Links, huidige 
regeringsdeelname van D66, lage opkomstpercentage, omdat het niet gelijktijdig met de landelijke lokale 
verkiezingen plaats vond. Het zou nuttig kunnen zijn om de kiesdata professioneel te laten analyseren. 
VC: Annelies en Karin hebben veel tijd gespendeerd aan de kieslijst. Toch zijn ze blij dat ze interne 
verkiezing door middel van digitale stemming hebben gedaan. Het geeft een goed gevoel dat het objectief 
en volgens de richtlijnen is gebeurd. Vanuit landelijk zou betere hulp/advies kunnen komen. Dat had 
kunnen schelen in de tijd dat het heeft gekost. 
Wethouderscommissie: Ashley en Annelies vonden de procedure prima verlopen. We zouden binnen 
rivierenland meer kunnen samenwerken. Rol voor nieuwe VZ? Simone staat daar helemaal achter. 
 



7. Fractie 
a. terugblik op de campagne en de verkiezingsuitslag: zie punt 6 campagnecommissie 
b. Verslag coalitieonderhandelingen:  

Ashley doet verslag van de afgelopen onderhandelingsperikelen. Rita benoemt de kwaliteit in onze D66-
afdeling, dat we in tegenstelling tot andere partijen geen ‘bloedgroepenstrijd’ hebben wat betreft vorige 
gemeenten. 

c. visie op de komende raadsperiode:  
Een zorgpunt is de ambitie voor duurzaamheid bij de huidige coalitie. D66 zal daar scherp op moeten zijn. 
Onze burgerraadsleden zijn beëdigd, de steunfractie wordt nu gevormd, de visie wordt bepaald. De fractie 
heeft een inwerkprogramma met veel werkbezoeken. 

8. Aftreden bestuursleden. 
Na vele jaren bestuursvoorzitter te zijn geweest, treed Annelies Brand af. Rita heeft met een uitgebreide 
presentatie de lokale D66-carrière van Annelies samengevat. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in het 
onderwijs en sinds 1991 lid te zijn van D66, kwam ze in 2002 in de gemeenteraad van Geldermalsen en 
bleef (als enige D66-er) in de raad tot 2010. In die tijd heeft ze zich vooral sterk gemaakt voor de rol van de 
raadsleden. Ook werd toen Vrouwen In Raad Geldermalen Is Noodzakelijk opgericht. In 2010 kwamen Rita 
en Jan ook in de Raad. De formateur organiseerde openbare onderhandelingen, wat bijzonder was. Dit was 
cruciaal voor de formatie. D66 kwam in de coalitie en Annelies werd toen wethouder voor het Sociale 
Domein. Onder leiding van Annelies werd op dat domein ‘de kanteling’, de transitie bereikt. Ze liep hiermee 
vooruit op de landelijke trend. Ook het multifunctionele centrum ‘De Pluk’ is de verdienste van Annelies 
geweest. Haar wethouderschap kwam ermee ook ten einde. Hierna is ze erg actief gebleven binnen de 
afdeling en jarenlang voorzitter geweest. Daarnaast ook actief bij Humanitas, ThuisHuis, Volksuniversiteit 
en Rode Kruis. Annelies heeft als bindende voorzitter een grote bijdrage geleverd aan de huidige goede 
sfeer in onze afdeling. Ze krijgt als dank een bos bloemen, applaus en een attentie. 
 
(Ferry neemt nu het voorzitterschap op, tot in punt 9 in deze vergadering) 
 
Ook Erik’s termijn als bestuurslid loopt op 8 februari 2019 af. Hij stelt zich niet beschikbaar voor een 
volgende termijn, maar zal aanblijven tot de volgende AAV, wanneer een nieuw bestuurslid wordt 
geïnstalleerd. 
 

9. Verkiezing bestuursvoorzitter. 
Per acclamatie is Simone Jilderda gekozen tot nieuwe voorzitter van D66-afdeling West Betuwe. In haar 
presentatie noemt ze het belang van het gezamenlijk benutten van al onze netwerken, de zichtbaarheid in 
de kernen, streven naar ledengroei en -binding en de samenwerking met onze buurafdelingen.  

10. Rondvraag 
Vic: In Vuren is het gelukt een integraal plan geaccordeerd te krijgen voor het voormalige Heufterrein. Dit 
plan met veel ruimte voor natuur en beperkte woningbouw is door bewoners van Vuren is gemaakt. 
Pieter: Samen met zijn vrouw Aggie hebben ze het voor elkaar gekregen dat het dorpscentrum van Tuyl, 
met subsidie van Neerijnen en ‘Levend Landschap Gelderland’ een opknapbeurt krijgt en als 
ontmoetingsplek wordt ingericht met een oude waterpomp, bankjes etc. Ook wordt een nieuwe 
wandelroute aangelegd. 
Simone: vanuit voorzitterschap Stroomhuis wordt ze nu ook lid van het culturele platform 
Jolande: kunnen we over de rol van een eventuele fractiemedewerker brainstormen? Fractie gaat z’n best 
doen. 

11. Sluiting:  
De nieuwe voorzitter sluit de vergadering en de aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankje en 
versnapering. 


