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1. Opening en vaststellen van de agenda 
Aan de agenda wordt een punt toegevoegd (7): Toelichting op de moties ‘Meer 
focus op armoede’ en ‘Onderzoek effecten basisinkomen’. Deze moties worden 
ingediend op het landelijk congres op 9 november. 
De voorzitter meldt met het oog op agendapunt 5 ‘Bestuurssamenstelling’ dat Jan 
de Geus zich heeft aangemeld als kandidaat voor de bestuursfunctie van 
secretaris. 

 
2. Verslag AAV 31 januari 2019 

Het verslag wordt vastgesteld met een wijziging onder agendapunt 10. Daar staat 
dat ‘Simone vanuit het voorzitterschap Stroomhuis nu ook lid wordt van het 
culturele platform.’ Simone corrigeert dat ze geen lid wordt vanuit het 
voorzitterschap Stroomhuis, maar vanuit eigen persoon. 

 
3. Mededelingen 

Vanuit de fractie deelt Ashley mee dat de raad een nieuwe burgemeester heeft 
benoemd, Servaas Stoop. Hij is van SGP-huize. Ashley heeft als fractievoorzitter 
deel uitgemaakt van de vertrouwenscommissie en heeft na de 
sollicatiegesprekken die zij met hem heeft gevoerd een positief gevoel. Ze kan 
vanuit de geheimhoudingsplicht verder geen mededelingen doen. De vergadering 
ervaart het als positief dat de regenboogvlag bij het gemeentehuis wapperde 
afgelopen week…. 
 

4. Financiën 
De penningmeester presenteert de banksaldi. Hij stelt voor het bedrag dat nog 
over is van het budget van de vorige fractie te bestemmen voor het 
afdelingsbudget. De huidige fractie declareert nu rechtstreeks bij de gemeente. 
In de volgende AAV zal dit voorstel ter stemming worden voorgelegd. 
 
Ashley vraagt wat het standpunt van het bestuur is over het voorstel van landelijk 
dat iedere afdeling naar rato een bedrag afdraagt aan landelijk om de landelijke 
reservering op peil te houden. Ferry heeft dit voorstel nog niet bekeken en zal 
daar bij de presentatie van de begroting tijdens de volgende AAV op terug 
komen. 
 



 

 

5. Bestuurssamenstelling : Erik Verbeek en Carla Marcusse treden wegens het 
einde van hun bestuurstermijn af. Zij stellen zich beiden niet beschikbaar voor 
een tweede bestuurstermijn. Jan de Geus, die zich had aangemeld als kandidaat 
voor de bestuursfunctie van secretaris, wordt bij acclamatie benoemd.                                                               

6. Presentatie politieke analyse gemeenteraadsverkiezingen 
Michiel de Raaf heeft voor D66 West Betuwe voorafgaand aan de 
gemeenteraadsverkiezing 2018 een analyse uitgevoerd m.b.v. een model dat hij 
heeft ontwikkeld, het statistical voting prediction model. Dit model voorspelt de 
campagneruimte vanuit historisch stemgedrag  en berekent het aantal te behalen 
zetels. Deze analyse gaf de campagnecommissie inzicht in de campagneruimte in 
de verschillende kernen van de gemeente en inzicht in het aantal mogelijk te 
behalen zetels. 
De voorspelling van het aantal te behalen zetels was hoger dan het aantal zetels 
dat daadwerkelijk is behaald in november 2018. Het verschil is deels te verklaren 
vanuit de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen.  Deze was veel lager dan 
bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2017. Als dit opkomstverschil 
doorberekend wordt, is het behaalde resultaat veel positiever. Michiel merkt op 
dat het ook lastiger is te voorspellen hoe het uitpakt in een 
herindelingsgemeente. D66 was eerder niet in de voormalige gemeenten 
Neerijnen en Lingewaal en GroenLinks was nieuw in alle drie de voormalige 
gemeenten. 
Michiel heeft op basis van de verkiezingsuitslagen een na-analyse gedaan. Uit de 
resultaten daarvan zijn een aantal conclusies te trekken: 
-Investeren in een harde kern in Lingewaal 
-In de kernen in de voormalige gemeente Neerijnen is het lastiger, omdat er veel 
lokaal sterke personen meedoen aan de verkiezingen. Zij weten veel kiezers aan 
zich te binden. De les die wij daaruit kunnen trekken is dat wij lokaal sterke 
mensen actief moeten zien te krijgen voor onze partij in de gebieden die voor 
ons potentie hebben. We moeten investeren in lokaal zichtbaar zijn. 
 
Omdat de presentatie politiek gevoelige informatie bevat, stuurt Michiel deze 
alleen naar het bestuur. Belangstellenden voor de informatie kunnen zich 
daarvoor richten tot het bestuur. 
 

7. Toelichting moties 
Rita is lid van verschillende werkgroepen binnen D66. Vanuit deze werkgroepen 
heeft ze meegeschreven aan twee moties: ‘Meer focus op armoede’ en ‘Onderzoek 
effecten basisinkomen’. Deze moties worden ingediend op het landelijk congres op 
9 november. Het was haar bedoeling om de moties namens de afdeling in te 
dienen, maar de deadline daarvoor was 13 oktober, een dag voor de AAV gehouden 
werd. Ze vindt het wel belangrijk om te weten of de afdeling instemt met de moties. 
De afdeling is het eens met de motie voor onderzoek naar de effecten 
basisinkomen’. 
In de motie ‘Meer focus op armoede’ gaat het om twee punten: 
a) Te bevorderen dat armoede als apart hoofdstuk in het verkiezingsprogramma 
wordt behandeld.  
Hierover verschillen de meningen. Opgemerkt wordt dat armoede al op veel punten 
in het verkiezingsprogramma is opgenomen. Dat is ook niet vreemd, omdat 
armoede allerlei oorzaken kan hebben en niet op zich staat. Het hoeft derhalve niet 
als apart punt in het verkiezingsprogramma opgenomen te worden. 
b) Te stimuleren dat aan het thema armoede binnen de partij aandacht wordt 
besteed niet alleen door bijeenkomsten met debatten en gesprekken met 



 

 

deskundigen, maar ook door het bezoeken van buurten en organisaties waar de 
armoede zich voordoet of bestreden wordt. 
Het armoedecijfer van West Betuwe is niet hoog in vergelijking met de landelijke 
cijfers. Wel is uit vergelijkend onderzoek gebleken dat de lokale kosten in de 
gemeente  West Betuwe hoger zijn dan in de andere gemeenten in Gelderland. 
Ashley wil hierover opheldering gaan vragen. Rita merkt op dat er ook veel 
verborgen armoede is. Conclusie is dat er op het moment van discussie feitelijke 
informatie ontbreekt. Zodra hier wel inzicht in is, is het interessant om aan de hand 
van de feiten verder te kijken naar de armoedeproblematiek in West Betuwe. 
 
De discussie wordt door de aanwezigen als interessant ervaren en het bestuur krijgt 
het advies tijdig te kijken naar wat landelijke congresthema’s zijn en daarbij aan te 
sluiten met de AAV-agenda. Dat levert interessante vraagstukken voor discussie op 
en het is dan ook mogelijk om tijdig moties in te dienen als afdeling. 
 

 
8. Rondvraag 
 Geen 
 
9. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering. 
 


