
 

 

 

AAV 13 december 2016, Apeldoorn,  concept-verslag 

 

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda 
Bart Schudel opent de vergadering met een speciaal welkom aan André Roodhuizen als nieuw 
aanwezig lid. Er zijn afmeldingen van Maarten van Vierssen en Ben Mouw. 

Bart memoreert de succesvolle In Gesprek Met acties van het Permanent Campagneteam. 

 

2. Vaststellen Verslag AAV 25 oktober 2016 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag is conform concept vastgesteld. 

 

3. Nieuws uit het stadhuis 

Dennis Russchen vertelt vanuit de fractie over de raadswerkgroep Windenergie die gevormd is 
en waarvan hij voorzitter is. De werkgroep moet breed naar de mogelijkheden voor wndenergie 
in Apeldoorn gaan kijken. Pas daarna valt een beslissing over de plannen voor de windmolens in 
Beekbergsebroek. 

Mark Sandmann loopt zijn portefeuilles langs en vertelt welke ontwikkelingen er zijn geweest 
binnen zijn portefeuilles. Na een lastige periode is het contact met de ondernemerskoepels weer 
goed. Apeldoorn is verkozen tot de meest MKB-vriendelijke stad in Nederland. Het grondbedrijf 
loopt goed, en profiteert van de aantrekkende economische groei. De vastgoedportefeuille is nog 
niet op orde; er moet nog een aantal panden worden afgestoten die niet meer nodig zijn; verder 
is verduurzaming van het vastgoed een belangrijk issue. In Apeldoorn komen twee nieuwe 
ecoducten , betaald door de provincie. En een nieuw plan voor de inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen ligt ter inzage. Bij duurzaamheid gaat het van praten naar doen; Verder zijn er 
positieve ontwikkelingen ten aanzien van water in de stad (klimaatadaptatie). De binnenstad 
wordt steeds verder opgeknapt, met nieuw groen rond de fietsenstalling in de Marktstraat. De 
grootste teleurstelling tot nu toe was het niet doorgaan van de ontwikkeling op Westpoint. 

 

4. Route naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Na een toelichting over de te nemen stappen door Robert Jan Jonker neemt de AAV het besluit 
dat we als D66 (Demoraten66) mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. 

Bij het voorgestelde besluit tot het regelen van een aantal praktische zaken zijn er 
amendementen vanuit de AAV over het instellingsbesluit van de Lijstadviescommissie, ingediend 
door Mariëtta Buitenhuis, en over het instellingsbesluit van de Wethoudersadviescommissie, 
ingediend door Haris Skalonjic. Na discussie zijn deze amendementen aangenomen. De 
aangepaste instellingsbesluiten zijn als bijlage bij het verslag gevoegd. 

 

5. Begroting 2017 

Erik Bus licht de voorgestelde begroting 2017 toe. Er zijn vragen over de beoogede opbrengst van 
de veiling en de uitgaven voor campagne. De opbrengst van de veiling tijdens de 



nieuwjaarsbijeenkomst gaat voor 100% naar De Klup. De begroting voor de campagne is niet de 
volledige campagne begroting; die wordt grotendeels gevoed vanuit reserveringen bij de 
Stichting Fractieassistentie.  Met de toezegging dat de begrote gelden niet alleen voor de tweede 
kamercampagne maar grotendeels voor de raadscampagne zijn wordt de begroting mat 
algemene stemmen vastgesteld. 

 

6. Verkiezing voorzitter en leden Verkiezingscommissie en kascommissie 

Benoemd in de Kascommissie; Cors Hage (voorzitter), Henny Ribbink, Edi Bakker 

Benoemd in de Verkiezingscommissie: Lies Mulderij (voorzitter), Bouwien ten Bokum, Robert Jan 
Jonker 

7. Rondvraag 

Quirine Lensvelt attendeert iedereen op de Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 8 januari. Nadere 

info volgt via de nieuwsbrief. 

8. Ledendebat 

Enerverend debat onder leiding van Dennis Russchen over vrijheid van meningsuiting, 

geluidsoverlast van evenementen en zedenbeleid. 


