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JAARVERSLAG	  2013	  
	  

Voor	  u	  ligt	  het	  jaarverslag	  van	  de	  D66	  Afdeling	  Almere	  over	  2013.	  Hierin	  beschrijven	  wij	  de	  
activiteiten	  in	  de	  voornoemde	  periode.	  	  
	  
1.	  Vergaderingen	  
In	  2013	  zijn	  twee	  Algemene	  Afdelingsvergaderingen	  gehouden,	  namelijk	  op	  25	  mei	  en	  9	  november.	  
	  
Het	  algemeen	  bestuur	  vergaderde	  in	  het	  verslagjaar	  12	  maal	  plenair:	  22	  januari,	  11	  februari,	  11	  
maart,	  8	  april,	  6	  mei,	  10	  juni,	  9	  juli,	  19	  augustus,	  16	  september,	  14	  oktober,	  25	  november,	  16	  
december.	  Bij	  deze	  vergaderingen	  was	  regelmatig	  iemand	  van	  de	  gemeenteraadsfractie	  aanwezig.	  
	  
Doetie	  Lootsma	  was	  vanuit	  D66	  Almere	  aanwezig	  bij	  de	  bestuursvergaderingen	  van	  D66	  Flevoland.	  
	  
2.	  Gemeenteraadsverkiezingen	  2014	  
Bij	  de	  AAV	  van	  25	  mei	  is	  het	  concept	  verkiezingsprogramma	  voor	  de	  GR2014	  vastgesteld.	  Tijdens	  de	  
AAV	  op	  9	  november	  zijn	  de	  amendementen	  besproken	  en	  is	  het	  definitieve	  programma	  vastgesteld.	  	  
	  
Kandidaat	  raadsleden	  &	  procedure	  
Rene	  Peeters	  is	  tijdens	  de	  AAV	  op	  25	  mei	  gekozen	  als	  lijsttrekker	  voor	  de	  GR2014.	  Leden	  hadden	  
daarnaast	  tot	  5	  september	  de	  tijd	  om	  zich	  kandidaat	  te	  stellen	  als	  raadslid.	  Op	  de	  AAV	  in	  mei	  hebben	  
de	  leden	  ingestemd	  met	  het	  instelling	  van	  een	  Stem	  Adviescommissie.	  Deze	  commissie,	  bestaande	  
uit	  de	  voorzitter	  van	  het	  bestuur,	  de	  lijsttrekker	  en	  een	  derde	  van	  buitenaf	  (Marleen	  van	  Oort)	  heeft	  
de	  volgorde	  van	  de	  kandidatenlijst	  vastgesteld.	  De	  leden	  van	  D66	  Almere	  werden	  vervolgens	  per	  	  
e-‐voting	  uitgenodigd	  om	  de	  volgorde	  van	  de	  lijst	  naar	  eigen	  inzicht	  te	  bepalen.	  De	  definitieve	  lijst	  is,	  
op	  basis	  van	  de	  keuze	  van	  de	  leden,	  	  vastgesteld	  op	  7	  november	  en	  gepresenteerd	  aan	  de	  leden	  
tijdens	  de	  AAV	  van	  9	  november.	  
	  
De	  verkiezingscommissie	  voor	  GRV	  2014	  bestond	  uit:	  Natasja	  Bergen,	  Liesbeth	  Rook	  en	  Johannes	  de	  
Jong.	  	  
	  
Campagne	  
In	  mei	  2013	  is	  de	  campagne	  commissie	  opgestart	  en	  met	  de	  BBQ	  op	  8	  september	  als	  aftrap	  zijn	  de	  
activiteiten	  gestart	  met	  o.a.	  Demokramen	  in	  het	  stadshart	  van	  Almere	  (op	  30	  maart,	  18	  mei,	  6	  juli,	  	  
21	  september	  en	  21	  december),	  de	  lancering	  van	  de	  nieuwe	  website,	  en	  de	  eerste	  wijkactie	  in	  
Almere	  Poort.	  De	  campagne	  stond	  aanvankelijk	  onder	  leiding	  van	  Erik	  Kunst	  en	  is	  later	  overgenomen	  
door	  Martine	  van	  Bemmel.	  	  
	  
Bij	  de	  campagne	  voor	  de	  GR2014	  ondervonden	  het	  bestuur	  en	  de	  campagne	  commissie	  duidelijk	  
meer	  contact	  met	  het	  landelijk	  bureau	  dan	  bij	  voorgaande	  verkiezingen.	  Naast	  organisatorische	  is	  
ook	  de	  inhoudelijk	  ondersteuning	  verbeterd.	  	  
	  
Vanuit	  landelijk	  heeft	  Gerda	  Oskam	  een	  bijdrage	  geleverd	  in	  de	  coaching	  van	  de	  lijsttrekker	  en	  
voorzitter	  van	  het	  bestuur	  	  
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4.	  Werkbezoeken	  
In	  2013	  is	  werk	  gemaakt	  van	  werkbezoeken	  van	  fractie	  en	  bestuur	  aan	  organisaties,	  bedrijven	  en	  
instellingen	  in	  Almere.	  Het	  valt	  op	  hoezeer	  dat	  door	  de	  bezochte	  bedrijven	  en	  instellingen	  
gewaardeerd	  wordt.	  Het	  geeft	  naamsbekendheid	  en	  gezicht	  aan	  D66	  Almere	  in	  de	  stad,	  en	  het	  
versterkt	  de	  band	  van	  D66	  met	  de	  instellingen	  in	  Almere.	  Doetie	  Lootsma	  organiseerde	  in	  2013	  
vanuit	  het	  bestuur	  de	  werkbezoeken.	  
	  
In	  2013	  vonden	  werkbezoeken	  plaats	  aan	  de	  volgende	  bedrijven	  en	  instellingen:	  
17	  januari	  -‐	  Windesheim	  Flevoland	  
22	  april	  –	  Stichting	  Dierenthuis	  Almere	  
3	  oktober	  -‐	  PI	  Almere	  Binnen	  (Penitiaire	  Inrichting)	  
7	  november	  –	  Alfen	  
	  
Voor	  2014	  wordt	  o.a.	  een	  werkbezoek	  voorbereid	  aan	  Voedselloket	  Almere	  
	  
5.	  Valentijnsactie	  
D66	  kent	  de	  traditie	  van	  de	  jaarlijkse	  Valentijnsactie.	  Hierbij	  worden	  vrijwilligers	  in	  het	  zonnetje	  
gezet.	  Dit	  keer	  werden	  op	  9	  februari	  de	  jonge	  mantelzorgers	  van	  de	  VMCA	  bezocht	  en	  verrast	  met	  
taart.	  
	  
6	  Diverse	  bijeenkomsten:	  
Op	  18	  januari	  organiseerde	  D66	  Almere	  samen	  met	  de	  regio	  Flevoland	  de	  Nieuwjaarsreceptie	  in	  
Lelystad.	  Hierbij	  trad	  namens	  de	  Tweede	  Kamerfractie	  Vera	  Dam	  op.	  
	  
Op	  23	  februari	  nam	  het	  bestuur	  deel	  aan	  de	  G36.	  
	  
Op	  2	  maart	  werd	  de	  Nieuwe	  Ledendag	  gehouden	  bij	  Tante	  Truus.	  Hier	  konden	  de	  leden	  die	  het	  
afgelopen	  jaar	  lid	  waren	  geworden	  kennis	  maken	  met	  bestuursleden	  en	  fractieleden	  van	  de	  Staten	  
en	  de	  gemeenteraad.	  Ook	  onze	  wethouder	  René	  Peeters	  was	  daarbij	  aanwezig.	  
	  
Op	  9	  maart	  nam	  het	  bestuur	  deel	  aan	  het	  landelijk	  congres	  
	  
Op	  13	  maart	  werd	  in	  Café	  70s-‐80s	  in	  Almere	  Buiten	  een	  bijeenkomst	  gehouden	  over	  het	  
raadslidmaatschap.	  	  
	  
Op	  4	  mei	  legden	  Cocky	  Kuipers	  en	  George	  van	  Overbeeke	  namens	  D66	  Almere	  een	  krans	  bij	  de	  
dodenherdenking	  in	  Almere	  Haven.	  
	  
Op	  15	  juni	  nam	  het	  bestuur	  deel	  aan	  de	  G36.	  
	  
Op	  18	  juli	  organiseerde	  D66	  Almere	  een	  bijeenkomst	  met	  Stientje	  van	  Veldhoven	  over	  D66	  &	  
duurzaamheid.	  
	  
Op	  8	  september	  werd	  de	  jaarlijkse	  D66	  Almere	  BBQ	  gehouden,	  dit	  keer	  als	  aftrap	  van	  de	  campagne	  
voor	  de	  Gemeenteraadsverkiezingen	  2014.	  
	  
Op	  25	  september	  vond	  de	  pitch	  plaats	  waarbij	  kandidaat	  raadsleden	  zichzelf	  presenteerden.	  
	  
Op	  30	  september	  kwam	  de	  Onderwijstour	  van	  D66	  langs	  in	  Almere.	  Alexander	  Pechtold,	  Paul	  van	  
Meenen	  en	  Steven	  van	  Weyenberg	  gaven	  op	  Windesheim	  Flevoland	  een	  inleiding	  voor	  studenten.	  
Daarna	  bezochten	  ze	  samen	  met	  wethouder	  van	  onderwijs	  Rene	  Peeters	  de	  Sterrenschool	  De	  Ruimte	  
in	  Almere	  Poort.	  Hier	  presenteerde	  Steven	  van	  Weyenberg	  de	  visie	  van	  D66	  op	  de	  alles-‐in-‐een-‐
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school.	  Aan	  het	  einde	  van	  de	  middag	  liep	  Alexander	  Pechtold	  mee	  met	  het	  flyerteam	  in	  het	  stadshart	  
waarna	  een	  politiek	  café	  plaatsvond	  in	  de	  aula	  van	  CAH	  Vilentum.	  	  
	  
Op	  16	  november	  nam	  het	  bestuur	  deel	  aan	  de	  Regiovergadering	  van	  D66	  Flevoland.	  
	  
Op	  14	  december	  nam	  het	  bestuur	  deel	  aan	  de	  Regiovergadering	  van	  D66	  Flevoland.	  
	  
Op	  18	  december	  werd	  het	  jaarlijkse	  D66	  Almere	  Kerstdiner	  gehouden	  in	  Brasserie	  De	  Bergerrie.	  
	  
7.	  Ledenaantal	  
Het	  ledenaantal	  schommelde	  in	  2013	  rond	  de	  200	  leden.	  
	  
8.	  	  Bestuurssamenstelling	  
Begin	  2013	  bestond	  het	  Algemeen	  Bestuur	  uit	  de	  volgende	  personen:	  
George	  van	  Overbeeke	  Voorzitter	  	  
Eugenie	  Ketting	  	   Secretaris	  
Vincent	  Steur	   	   Penningmeester	  (a.i.)	  
Rinus	  Balvert	   	   Algemeen	  Bestuurslid	  (Ledenmanagement	  +	  communicatie)	  
Doetie	  Lootsma	  	   Algemeen	  Bestuurslid	  (Externe	  Betrekkingen	  +	   D66	  Valentijnsactie)	  
	  
Bij	  de	  AAV	  van	  25	  mei	  2013	  traden	  Rinus	  Balvert	  en	  Vincent	  Steur	  af.	  Voor	  hen	  in	  de	  plaats	  trad	  
Johan	  van	  Leeuwen	  toe	  tot	  het	  bestuur	  als	  Penningmeester	  a.i.	  
	  
Bij	  de	  AAV	  van	  9	  november	  trad	  Doetie	  Lootsma	  af	  als	  bestuurslid.	  Ciska	  Borsboom	  trad	  aan	  als	  
secretaris	  en	  Eugenie	  Ketting	  als	  algemeen	  bestuurslid.	  	  
	  
Sinds	  eind	  november	  neemt	  Kees	  Krouwel	  deel	  aan	  het	  bestuur.	  	  
	  
9.	  DAK	  (D66	  Almere	  Klankbordgroepen)	  
De	  DAK’s	  zijn	  klankbordgroepen,	  zij	  functioneren	  onafhankelijk,	  gepositioneerd	  tussen	  AAV,	  bestuur	  
en	  fractie.	  Binnen	  de	  DAK’s	  worden	  onderwerpen	  die	  de	  leden	  of	  de	  fractie	  van	  belang	  achten	  
uitgediept.	  Daarvan	  wordt	  verslag	  gedaan	  aan	  de	  afdeling.	  Zowel	  bestuur	  als	  fractie	  participeren	  in	  
de	  DAK’s.	  
	  
Trekker:	  Inez	  Sandfort	  
In	  2013	  waren	  de	  volgende	  DAK’s	  actief:	  
DAK	  Tafel	  Economie	  –	  vz.	  Fons	  van	  der	  Ham	  
DAK	  Tafel	  Sociale	  Zaken,	  Werk	  &	  Inkomen,	  Kunst	  &	  Cultuur	  –	  vz.	  Josefien	  Rooks	  
DAK	  Tafel	  Duurzame	  Duurzaamheid	  –	  vz.	  Ruus	  Frische	  
DAK	  Tafel	  Jeugd	  i.o.	  –	  vz.	  Rinus	  Balvert	  
DAK	  Tafel	  Onderwijs	  –	  vz.	  Henk	  Oostrom	  
	  
De	  DAK’s	  hebben	  intensief	  bijgedragen	  aan	  de	  inhoud	  van	  het	  programma	  voor	  de	  GR2014.	  Na	  de	  
totstandkoming	  van	  het	  verkiezingsprogramma	  zijn	  de	  DAK’s	  op	  een	  laag	  pitje	  gezet,	  omdat	  de	  
nadruk	  op	  de	  campagne	  kwam	  te	  liggen.	  In	  2014	  wordt	  een	  nieuwe	  start	  gemaakt.	  	  
	  
10.	  D66	  Almere	  Nieuwsbrief	  
In	  2013	  zijn	  26	  nieuwsbrieven	  verstuurd	  om	  de	  leden	  te	  informeren	  over	  activiteiten	  van	  fractie	  en	  
bestuur	  en	  nieuws	  van	  en	  over	  de	  afdeling.	  
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11.	  	  Websites,	  Social	  Media	  
In	  2013	  werden	  de	  website	  en	  de	  social	  media	  verzorgd	  door	  Rinus	  Balvert,	  Erik	  Kunst,	  Ciska	  
Borsboom	  en	  Martine	  van	  Bemmel.	  In	  december	  2013	  is	  de	  nieuwe	  website	  www.d66almere.nl	  
online	  gegaan,	  gebaseerd	  op	  de	  vormgeving	  van	  D66	  Landelijk.	  Daarnaast	  zijn	  de	  website	  en	  social	  
media	  accounts	  van	  D66	  Almere	  intensief	  ingezet	  tijdens	  de	  campagne.	  	  
	  
12.	  Fractie	  
Het	  bestuur	  streeft	  ernaar	  om	  met	  minstens	  1	  bestuurslid	  aanwezig	  te	  zijn	  op	  de	  Politieke	  Markt	  
(donderdagavond).	  Het	  bestuur	  is	  bij	  het	  fractieberaad	  (maandagavond)	  in	  principe	  met	  een	  
vertegenwoordiger	  aanwezig.	  De	  afdelingsvoorzitter	  en	  fractievoorzitter	  hebben	  een	  maal	  per	  
maand	  bilateraal	  overleg.	  
	  
Verslag	  van	  fractievoorzitter:	  
	  
Grote	  stappen	  gezet	  
	  
In	  2013	  zijn	  wederom	  grote	  stappen	  gezet	  in	  items	  die	  voor	  D66	  belangrijk	  zijn.	  Zo	  is	  het	  aantal	  
zwakke	  scholen	  in	  stad,	  vier	  jaar	  geleden	  nog	  een	  zeer	  groot	  probleem,	  nagenoeg	  weggewerkt.	  Voor	  
een	  stad	  als	  Almere,	  met	  relatief	  veel	  jongeren,	  is	  dat	  een	  belangrijk	  gegeven.	  Want	  jongeren	  
verdienen	  goed	  onderwijs.	  Naast	  goed	  onderwijs	  is	  er	  via	  een	  motie	  opgeroepen	  tot	  concrete	  
maatregelen	  voor	  de	  bestrijding	  van	  de	  veel	  te	  hoge	  jeugdwerkloosheid	  in	  Almere.	  	  
	  
We	  hebben	  in	  2013	  vanuit	  de	  fractie	  opnieuw	  de	  aandacht	  gevestigd	  op	  het	  belang	  van	  
waterrecreatie.	  De	  economische	  kansen	  van	  Toerisme	  worden	  nog	  niet	  voldoende	  benut	  en	  voor	  een	  
waterrijke	  stad	  als	  Almere	  is	  het	  van	  wezenlijk	  belang	  dat	  juist	  deze	  vorm	  van	  toerisme	  wordt	  
gesteund.	  De	  gemeente	  moet	  daar	  een	  actieve	  bijdrage	  aan	  leveren	  voor	  wat	  betreft	  beheer	  en	  
onderhoud.	  Wij	  hebben	  daartoe	  onder	  meer	  een	  motie	  ingediend	  waarin	  voorgesteld	  werd	  om	  bij	  de	  
visie	  op	  beheer	  ook	  de	  kosten	  van	  het	  dagelijks	  onderhoud	  te	  betrekken.	  Die	  motie	  werd	  
aangenomen.	  Ook	  ‘privacy’	  	  is	  voor	  D66	  een	  item	  dat	  we	  consequent	  bewaken.	  In	  2013	  hebben	  we	  
van	  ons	  laten	  horen.	  We	  hebben	  geageerd	  toen	  in	  het	  begin	  van	  het	  jaar	  bekend	  werd	  dat	  de	  politie	  
drones	  boven	  Almeerse	  wijken	  liet	  vliegen	  om	  inbrekers	  op	  te	  sporen.	  Ook	  werden	  vragen	  gesteld	  
over	  het	  omgaan	  met	  persoonsgegevens	  met	  betrekking	  tot	  werk	  en	  inkomen.	  
	  
We	  zijn	  ook	  tevreden	  dat,	  zelfs	  in	  deze	  tijd	  van	  bezuinigingen,	  Almere	  een	  sluitende	  begroting	  heeft	  
opgesteld	  en	  de	  opgestelde	  RRAAM	  overeenkomst	  met	  het	  Rijk,	  op	  het	  randje	  van	  2013,	  is	  voor	  
Almere	  heel	  goed	  nieuws.	  	  
	  
In	  de	  personele	  sfeer	  zijn	  we	  blij	  dat	  raadslid	  Ton	  Lesscher	  na	  zijn	  ziekte	  weer	  is	  teruggekeerd.	  En	  dan	  
was	  er	  het	  vertrek	  van	  Marlous	  van	  der	  Velde	  uit	  de	  fractie.	  Ze	  kon	  zich	  niet	  vinden	  in	  een	  beslissing	  
die	  tijdens	  de	  AAV	  werd	  genomen	  en	  ging	  zes	  weken	  als	  eenmansfractie	  verder.	  Eigenlijk	  een	  hoogte-‐	  
en	  dieptepunt	  tegelijk.	  Want	  haar	  opvolger	  Damar	  Ismangil	  verving	  haar	  met	  verve	  en	  was	  actief	  lid	  
van	  de	  verkennergroep	  jeugd.	  	  
	  
Jan	  Lems	  
Fractievoorzitter	  
	  
	  
	  
Ciska	  Borsboom,	  Secretaris	  D66	  Almere,	  9	  mei	  2014	  


