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conceptverslag, ter vaststelling tijdens ALV juni 2016  
 
Herman Wiersema opent de ledenvergadering. 
 
Minuut stilte 
Marjolein Moorman krijgt het woord om samen met de leden een moment stil te 
staan bij de aanslag in Brussel.  
 
Moorman: Het is fijn om met elkaar te zijn op dagen als deze. Na de aanslag op 
Charlie Hebdo waren we ook samen. Daarna kwam Parijs. Het speelt overal in de 
wereld, we schrikken extra als het zo dichtbij is. Nu zijn we vanavond met de eigen 
sociaal democratische gedachte samen, het is goed om even stil te staan en samen 
met onze gedacht bij Brussel te zijn.  
 
De vergadering houdt een moment stilte.  
 
Een lid is het afgelopen weekend in Brussel geweest. Hij zag er overal bewaking. 
Herman vertelt over de dag dat we met partijgenoten naar Brussel zijn gegaan.  
 
Agenda 
Herman vraagt of er mensen zijn die voor het eerst naar een alv zijn gekomen. Dat 
blijken er een paar mensen te zijn. Herman heet hen extra welkom op de alv. 
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
Mededelingen 
 
2 april actie voor het Referendum over samenwerking Oekraïne 
 
1 mei organiseren we Nacht van de Arbeid. We gaan ‘s nachts langs mensen die 
hard werken en bedanken hen dat ze ‘s nachts voor ons werken. Overdag 
organiseren de zeven afdelingen activiteiten. Ook is er landelijk in Utrecht een groot 
feest. 
 
Fred Cohen: Op 1 mei zoeken we nog hulp voor de demo van FNV waar de PvdA bij 
aansluit. We zijn er in het Oosterpark en hebben een standje de hele dag. 
 
Er is een politieke ledenraad op 28 mei. We gaan dit voorbereiden als zeven 
afdingen samen en stedelijk ondersteunt het proces. Ieder lid mag straks 
meestemmen. PvdA lid Jurriaan Fransman heeft een artikel geschreven met zijn 
opvatting over de koers van de partij in het algemeen en over zorg in het bijzonder, 
staat nu op de site. Dit artikelen biedt een mooie gelegenheid tot discussie. Er kan 
altijd meer opinie toegevoegd worden op de site. Deze aanzet is goed gedaan. 
Hopelijk zullen velen volgen.  
 
Kijk op onze website op de agenda voor alle activiteiten in de stad.  
 



Verslag vorige keer. 
Daarin was aandacht voor vluchtelingen, ons jaarplan, de begroting, twee nieuwe 
bestuursleden en de aftrap van de themateams. 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Jaarverslag 2015 
 
Ester vertelt over de Den Uyl avond, het nieuwe politiek café de Rode Werf samen 
met afdeling Centrum en de vrijwilligersavond voor vluchtelingen. 
 
Jesse vertelt over de verbindingen van de PvdA met de stad. Zoals de FNV demo 
over zorg, waar we kwamen luisteren en zorgen doorgaven aan onze stad. Het was 
best spannend, en zeer goed dat we er waren. We sloten verder aan bij NL doet, de  
Gay Pride, Amnesty schrijfavond, de burgertop en de mooie en diverse plechtige 
momenten in de stad.  
 
En PvdA is ook in de wijken, zoals de ombudsteams. Zij zijn druk bezig in de wijken 
en gaan met mensen in gesprek en ondersteunen bij problemen. Zij houden 
bestuurders scherp met signalen uit de wijk. 
 
Herman vertelt dat van de inhoudelijke onderwerpen door de fractie altijd verslag 
gedaan wordt op de alv. Verder waren er politieke moties op de alv, zoals over het 
Maagdenhuis en erfpacht. De samenwerking met de fractie is heel goed. Heel goed 
waren de tweejaarlijks Amsterdamdagen, waar we samenkomen met besturen en 
fracties van alle stadsdelen. De volgende is in april in West. 
 
Hans vertelt over de partners in Amsterdam. De jonge socialiseren zijn een 
belangrijke partner, zij houden ons scherp. Zij laten zich altijd van de goede kant 
zien in Amsterdam.  
 
Het gewest Noord-Holland is een goede partner. Zij organiseren de bestuurskring 
regio Amsterdam. We kunnen plezierig samenwerken. We hebben een 
ledenadministratiesysteem Civi CRM ontwikkeld om de leden beter te bedienen en 
te communiceren. 
 
Louis Genet: De BAR  is recentelijk enorm actief. Bijeenkomsten gehad over o.m. 
waterbeleid en de bouwopgave de komende 30 jaar. Hoe gaan we dat als partij 
vormgeven? Ook organiseerden we een avond waar o.m.  het beste regionale 
raadslid werd verkozen.  
 
Jaarrekening 
Adam Sibarani legt de jaarrekening uit en licht de cijfers toe. We hebben 2015 met 
een positief saldo afgesloten. 
 
Het verkiezingsfonds begon vanaf de verkiezingen van 2014 op nul. De campagne in 
Amsterdam is erg duur altijd. Dit zijn we opnieuw aan het opbouwen. Voor een groot 
deel wordt dit ook opgebouwd uit de afdracht van de fractieleden en opgespaard uit 



inkomsten.  
 
Simon Deurloo: Komt minder afdracht door minder leden?  
Adam: ja dat klopt.  
 
Arina Angerman: Het is onduidelijk wat bij post ledenpanel past. Web beheer, Civi 
CRM, ledenpanel en ledenraadpleging is niet duidelijk.  
Adam: Dat klopt en legt uit hoe het verdeeld is. Vanaf 2016 wordt Civi CRM minder 
duur. Het ledenpanel ook. 
 
Bart van Bruggen: Klopt het dat er een gat is van 6000 euro? 
Adam: Nee, de manier van opschrijven is niet handig, maar zo door partijbureau 
voorgeschreven.  
Bart: We snappen er niets van, maar we hebben geen tekort. 
 
Stefanie: Wel een vreemde post, die personeelskosten. Hoe zit dat precies?  
Adam: Dat is weer een voorschrift vanuit het partijbureau. Het gaat om presentjes en 
attenties voor leden bij speciale gelegenheden en herdenkingen. 
 
Adam gaat verder. Het was een financieel goed jaar. We moeten sober beleid blijven 
voeren. Zoals heidagen bij mensen thuis, samenwerking stadsdelen en alv’s op 
goedkopere locatie. 
 
Dennis: Waarom hanteert de partij geen basisbedrag om je afdeling draaiend te 
houden? 
Adam: Goed punt, maar nee dat is er niet. Je hebt echt een afdracht op basis van 
aantal leden.  
 
Louis: Dank, het is heel helder. Gaan jullie de begroting voor de campagne 
voorleggen aan de leden? 
Adam: Er zal gewoon echt minder beschikbaar zijn voor campagne 2018. Je moet 
niet meer denken aan 2014, de volgende wordt een andere campagne. Dit is 
onvermijdelijk. 
 
Kascontrolecommissie: Wij hebben dezelfde vragen gesteld als de leden vanavond. 
De cijfers kloppen en alles is in orde. We gaan sobere tijd tegemoet. Wij verlenen 
decharge aan de penningmeester.  
De alv geeft een applaus. 
 
Benoemen kascontrolecommissie 
Caesar Bast bedankt en treedt terug. Menno Fieret neemt plaats. 
Frank blijft in de commissie. 
De alv geeft een applaus. 
 
Politiek nieuws 
Nieuws uit de Gemeenteraad met Marjolein Moorman: 
Ik moet echt kiezen want er is veel gebeurd. 
Zaterdag werden er Amsterdamse peilingen gepubliceerd. We staan stabiel in 



Amsterdam op 10 zetels. 
 
Ik wil het hebben over erfpacht en het enquêterapport. Maar eerst over het 
vernieuwde coalitieakkoord, maandag was er een persconferentie van de coalitie. Zij 
hebben een akkoord op punten waar wij allemaal voor zijn, dus we hebben geen 
nare vragen over de inhoud. De manier waarop is wel vreemd, daar willen we over in 
debat.  
 
Na 15 maanden heeft Dennis met de enquêtecommissie het rapport ingeleverd met 
maar liefst 466 pagina's. Het is een enorm lijvig rapport over de financiën in 
Amsterdam. De financiën zijn gezond, maar de functie kan beter. We zijn hier soms 
cynisch over, want het kost veel geld en tijd. Maar het is wel goed om er als een 
boekhouder naar te kijken. 30 maart in de Gemeenteraad zal Carolien het debat 
voeren. 
 
Over erfpacht heeft de alv eerder een motie aangenomen. Ja erfpacht is één van de 
principiële punten van de PvdA, de grond van Amsterdam is van ons allen. De 
meerwaarde delen we en kunnen we mooie dingen doen voor Amsterdam. Dit 
principe gaat verloren met deze coalitie, want die partijen willen geen erfpacht meer. 
GroenLinks en PvdA samen gaan meepraten om een eerlijk systeem te behouden 
voor Amsterdam. Samen hebben we hierover een brief in het Parool gestuurd en 
aangeboden aan de coalitie voor onderhandelingen.  
 
Herman geeft aan dat de vereniging zich met andere maatschappelijke organisaties 
heeft ingespannen om een maatschappelijk beweging op gang te brengen, zoals ook 
beschreven in het jaarverslag. Die ambitie blijft overeind staan, en vorige week is 
een bijeenkomst georganiseerd om kennis te delen over het huidige erfpachtstelsel 
en het voorstel van het college. 
 
Margreet Elings: Wat vindt de fractie ervan dat de coalitie van Amsterdam de 
afvalinzameling gaat privatiseren? Wat valt daar aan te doen?  
Carolien de Heer: Afvalinzameling moet efficiënter. Wij zijn heel duur. Coalitie zegt te 
bezuinigen door het uit te besteden. PvdA is tegen, want het wordt niet goedkoper 
en dit is echt slecht voor werk- en medewerkers. Daar is nog niet het laatste woord 
over gezegd en wij zullen het met de hand en tand bestrijden. 
 
Toon Geenen: Toen ik de brief over erfpacht in het Parool las, heb ik Marjolein 
gemaild. Ik schrok er wel van. Goed dat de fractie goed kijkt naar alle opties. Maar 
toch vraag ik me wel af of de opening bij de coalitie wel zin heeft?  
Marjolein: Een verandering in beleid valt over te praten. Daarom willen we de ruimte 
opzoeken. We willen meepraten en opkomen voor een eerlijk systeem. En we willen 
niet aan de zijlijn blijven staan.  
 
Boudewijn Snoeck: Ik vraag me af, kun je wel een meerderheid halen in de raad? 
Marjolein: Door te onderhandelen, proberen we een meerderheid te krijgen. Bij elk 
besluit zullen we weer bij de leden terug komen.  
 
Louis: De fractie neemt de verantwoordelijkheid in onderhandelingen. Het is wel 



belangrijk om de koppen bij elkaar te steken om sterk te staan bij de 
onderhandelingen. Wat ik zelf belangrijk vind, is dat de aanpak volledige 
transparantie geeft.  
 
Bart van Bruggen: We zitten nu in de oppositie. Het besluit moet eerst langs de alv, 
niet alleen willen we transparantie maar de alv maakt het besluit. 
Marjolein: Wij zullen dat zeker doen en gaan voor een eerlijk duurzaam systeem.  
 
Notitie 2018 
We hebben een aantal besluitpunten op een rij gezet en eerst veel over gesproken 
met leden en afdelingen. Wij zien ernaar uit om het met jullie te bespreken.  
Herman neemt het document per besluit door. 
 
Over het besluit om het koersdocument in maart 2017 op te stellen: 
Louis Genet hoopt dat het koersdocument een aantal politieke keuzes maakt in 
plaats van een bestuurskeuze.  
Herman: Dat klopt. Wij komen nog bij de alv terug met de procedure voor het 
koersdocument. 
 
Frank: Ik wil een lijsttrekkerscampagne met meer kandidaten en met meer 
opvattingen over de koers. Als de koers al aangenomen is, is er wel ruimte voor de 
kandidaten om te debatteren over de koers?. 
Herman: Het zal eerder de toon zetten voor het debat, er komen geen standpunten 
in. Het houdt de partij scherp. 
 
Over het besluit om kandidaten te werven met scouting.  
Komen er professionele coaches?  
Herman: Ja, maar vooral gezocht onder partijgenoten.  
 
Over het besluit van 100 handtekeningen voor elke kandidaat lijsttrekker: 
Bij de kandidaatstelling is de eis 100 handtekening.  
50 stuks is volgens statuten.  
De alv stemt: 
Besluit 100 handtekeningen is aangenomen. 
 
Simon: Moet ik de lijsttrekkersverkiezing zien als een manier om leden te werven?  
Herman: Nee daar beginnen we nu mee. Vandaag lid worden! 
 
Besluit om in juni 2017 de lijsttrekker te kiezen: aangenomen. 
  
De vraag wordt gesteld of het niet onduidelijk is als iemand op een lijst voor een 
stadsdeel komt en voor de cs. Als hij erin komt, kan hij niet bij allebei plaatsnemen. 
Als lijstduwer kan het wel functie hebben. 
Jeroen van Berkel: Als lijstduwers van kwaliteit op verschillende lijsten beschikbaar 
zijn is goed. 
Besluit: Aangenomen.  
 
Over het besluit dat de wethouders kandidaten pas na de verkiezing bekend worden 



gemaakt: 
Jeroen van Berkel: dat kan strategisch in campagnetijd wel knellen. Bijvoorbeeld als 
je een goede kandidaat hebt, die je in een debat kunt gebruiken. Uitzondering 
maken voor campagnedoeleinden. Herman reageert dat bij onvoorziene 
Uitzonderingen een uitzondering alsnog aan de orde kan komen.  
De alv stemt: 
Clausule uitzondering campagnestrategie: verworpen. 
Besluit: aangenomen. 
 
Alv geeft applaus voor plan 2018. 
 
Ledenpanel 
Hans vertelt over de uitslag van het ledenpanel, met goede vragen van veel 
raadsleden. De uitslagen van de ledenpanel staan op onze website. 
 
Thema teams 
Ten slotte zullen de themateams een korte pitch houden en vertellen waar zij mee 
bezig zijn en weken plannen zij hebben. Op de website staat alle informatie. 
 
Balans in de stad:  
Tom Leenders: Wij hebben experts gesproken en met de fractie. Wij kijken naar 
ontwerpprincipes over groei, eerlijk, duurzaam en sociaal. 
 
Democratie Wouter Breedt Bruijn:  
Wij willen met de partij in gesprek over democratie en dit persoonlijk maken. Wij 
willen met leden in gesprek en terugkoppelen aan bestuurders. 
 
Alle Amsterdammers Noeri van den Berg 
Ontmoeten/tegenkomen van Amsterdammers is belangrijk voor de solidariteit onder 
Amsterdammers. Zo kwamen wij op een lijst van organisaties waar mensen elkaar 
'ontmoeten' (shalom, salaam") 
 
Betaalbaar wonen Toon Geenen 
Wij zijn bezig het onderwerp betaalbaar wonen als collectief probleem op de 
politieke agenda te zetten. Actie voeren op dit thema. We denken in oplossingen, 
stoppen met verkoop van woningen binnen de ring. We gaan een activiteit 
organiseren die open staat voor Amsterdammers en natuurlijk PvdA leden. 
 
Gelijkwaardigheid/Diversiteit Aroosa Khan: 
Dit thema willen we binnen de partij maar ook buiten de partij op de agenda zetten. 
We hebben als ambitie gesteld om de twee groepen die het debat diversiteit 
domineren. Het is een hele moeilijke klus geweest omdat wij met wantrouwen werd 
ontvangen. We proberen met omwegen toch toegang te krijgen tot deze groepen. 
We willen afsluiten in het debat in de Rode Werf. 
 
Wereldstad Ester Fabriek 
Thema kleiner gemaakt (is breed) naar vluchtelingen, we gaan geen visie 
ontwikkelen maar we gaan praktisch aan de slag. We kijken hoe andere steden het 



doen, vragen naar de behoeften van vluchtelingen en hoe wij (het netwerk van) 
leden kunnen inzetten. 
 
Veiligheid Amel Namane 
Speciaal opgezet op verzoek van de ALV. Laat gestart, er is maar een bijeenkomst 
geweest maar er staat een andere bijeenkomst op de rol. Bij de volgende 
vergadering is er meer nieuws. 
 
Duurzaamheid Margreet Elings 
Ik ben er sinds vandaag bij betrokken, nog niets mee gedaan. Wel erg veel zin in. 
 
Zorg: Job van de Bovenkamp en Ayse Tekin 
We willen knelpunten in kaart brengen bij zorgverleners en ontvangers in de 
gemeente. De vraag is: wordt de doelgroep bereikt? 
 
Onderwijs: Angelo Bromet 
We werden het niet meteen eens. We hebben gekozen, gelijke kansen is de basis. 
 
Gezinnen: Herman Wiersema 
Een jong gezin in de stad is een aparte grote groep in de stad. De groep is bij elkaar 
geweest, heeft verslag gedaan op de website en een eerste bijeenkomst 
georganiseerd, leuk themateam waar ook nog extra vrijwilligers welkom zijn.  
 
In juni komen de themateams terug met hun resultaten en voer voor discussie. 
 
Herman sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


