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Verslag Deelafdelingsvergadering (DAV) D66 Amsterdam Nieuw-West  
Datum: dinsdag 11 april 2017  
Locatie: Coffeemania Slotermeer  
Aanvang: 20:00 

 
1. Opening 

De vergadering wordt om 20:10 geopend door Gerhard Top. 23 leden zijn aanwezig (inclusief zes 

bestuursleden).  

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt in iets gewijzigde volgorde vastgesteld.  

 

3. Vaststellen notulen vorige vergadering 

Het conceptverslag van 17 januari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Jaarrekening 2016 

Albert licht de jaarrekening 2016 toe. Over de cijfers zijn er geen vragen. Gerhard legt desgevraagd 

uit wat de ledenontwikkeling is. Rond de verkiezingen is er altijd groei, zo ook dit jaar vanwege de 

Tweede Kamer verkiezingen, en na afloop van de verkiezingen is er meestal een lichte daling. 

Hopelijk dit keer niet. Ledental ligt iets boven de 200. 

 

Namens de kascommissie (die hij vormde met Tuncay Sevincer) legt Wilco Schimmel uit dat zij de 

jaarrekening gecontroleerd hebben. Het advies is de jaarrekening goed te keuren en het bestuur 

decharge te verlenen. De vergadering besluit unaniem dit te doen. 

 

5. Nabeschouwing verkiezingen TK 2017 

Nienke geeft aan dat haar ervaring met de ledeninzet voor de TK 2017 zeer positief is. Het aantal 

D66-stemmen in Nieuw-West voor de verkiezingen van TK2017 is bijna verdubbeld. 

Reinier: Er zijn twee partijen met een goed verhaal tijdens het TK2017 groot geworden: D66 en 

GroenLinks. Denk is ook groot geworden in Amsterdam. Uitdaging is hoe de DENK-stemmer die zich 

ook bij D66 thuis zou kunnen voelen naar D66 te halen. Artikel 1 is in Zuid-Oost groot geworden. 
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Uitdaging is verbinding. 

Jeroen namens Fractie Nieuw-West: Aan de hand van verkiezingsuitslagen kunnen we op wijkniveau 

zien waar wij ons voor GR2018 kunnen focussen. 

Gerhard bedankt Nienke voor haar grote inzet. Applaus van de vergadering! 

 

6. Vaststellen stemcommissie (voor verkiezing voorzitter) 

Stemcommissie wordt gevormd door Bas Schimmel en Paddy Tomesen. 

 

7. Voorstellen bestuurskandidaat 

Gerhard heeft een korte uitleg gegeven over zijn vertrek. Werk en gezin. Albert heeft zich 

kandidaat gesteld en er is geen andere kandidaat. Albert stelt zich nader voor, en geeft zijn 

ambities aan voor komend jaar: verbinden en zorgen voor een goede organisatie. Ook zorgen voor 

jonge opvolging na GR 2018! 

 

8. Verkiezing voorzitter 

Albert wordt per acclamatie gekozen als nieuwe voorzitter. Gerhard en Albert hebben elkaar 

toegesproken en succes respectievelijk dank toegewenst. 

  

9. Update uit de fractie 

Willem bespreekt een aantal actuele thema’s.  

- Parkeren: Vooral Sloterdijk betaald parkeren of blauwe zone? Het liefst komt daar betaald 

parkeren. Verder in stadsdeel op zes plekken gekeken of het betaald parkeren kan worden. 

Worden op dit moment draagvlakmetingen gedaan. 

- Sloterplas: Meningen over Sloterplas zijn van harte welkom. 

- Bestuurlijk stelstel: fractiestandpunt is overgedragen aan centraal. 

 

10. Deelname verkiezingen adviescommissies GR 2018 

Albert legt uit dat ter tafel ligt het zogenaamde Instellingbesluit GR 2018: het besluit om als D66 

mee te doen in alle vier “bewoonde” gebieden binnen stadsdeel Nieuw-West (in het gebied 

Westpoort woont bijna niemand, valt direct onder CS). Maar bijna alles wat verder in het concept 

besluit staat (lijsttrekker, termijnen, ondersteuningsverklaringen, percentages en aantallen 

kandidaten) is fictie. Dat zal worden overruled door een binnenkort door de AAV Amsterdam te 

nemen besluit. Er zijn nog veel onduidelijkheden rond de nieuwe adviescommissies, en besluiten 

omtrent hoe we aan de verkiezingen gaan meedoen. We moeten het geagendeerde besluit nu 

desondanks nemen, vanwege reglementaire spelregels. 

 

Gevraagd wordt hoeveel leden er zijn in elk van de vier gebieden. Dat is op dit moment niet 
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bekend. Zo is de administratie niet ingericht. Dit toont meteen een van de uitdagingen voor het 

samenstellen van lijsten door D66 binnen NW. 

 

Unaniem wordt besloten aan de verkiezingen in de vier gebieden mee te doen. Met veel waardering 

begroet de vergadering dat Nienke vanuit het bestuur de campagne voor GR 2018 zal begeleiden. 

 

Ook wordt besloten een AVC (algemene verkiezingscommissie) in te stellen. Nog niemand die zich 

kandidaat stelt. De personele invulling zal te zijner tijd alsnog gebeuren. Mensen die zich kandidaat 

stellen kunnen niet kandidaat zijn voor GR 2018. 

 

Tot slot wordt besloten het afdracht percentage van politieke vertegenwoordigers op 4% te stellen. 

Dat is het algemeen geldende percentage. 

 

11. Vooruitblik thema’s Nieuw-West verkiezingen GR 2018  

Albert legt uit hoe het proces tot dusverre is verlopen. Vanuit fractie en bestuur zijn thema’s 

aangedragen in augustus en september 2016. Begin oktober is daarover een ledenvergadering 

geweest, als vervolg op de bijeenkomst over Nieuw-West in 2030 eerder in het jaar. De resultaten 

van een en ander zijn aan de PPC overgedragen. Daarna is er een adempauze geweest. Nu TK 17 

achter ons liggen pakt de PPC de draad weer op. In september zal er in elk geval een DAV voor 

Nieuw-West komen waar het programma voor Nieuw-West (evt. per gebied) zal worden vastgesteld. 

 

Paddy legt uit welke hoofdthema’s voor GR 2018 tot dusverre naar voren zijn gekomen (visie 

bestuur): Diversiteit, Ambitie en Groen. Reinier: Lokale ambities zijn belangrijk. Gerhard: Sommige 

wijken zijn (te) weinig divers. Meest succesvolle methode is om dit te veranderen is woningbouw. 

Diversiteit is positief. Daar liggen kansen. Albert noemt tot slot het idee van het bestuur om 

vanwege uitslag TK17 binnenkort in gesprek te gaan met de andere (DENK) stemmer: Arif, Paddy en 

Adel maakten een opzetje voor een open gesprek. Uitkomsten zullen gedeeld worden.  

 

Vanuit de vergadering benadrukt Nazmi het belang ook naar bestaande leden te kijken om zich te  

binden aan D66 en voor goede diversiteit te zorgen. Ook komt nog aan de orde dat contacten met  

JD aangehaald zouden kunnen worden. 

 

12. Rondvraag  

Er zijn geen vragen. 

 

13. Sluiting 

De vergadering sluit om 22.00 uur, waarna nog een uur gezellig geborreld wordt.  


