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Maandag 18 februari 
 
Bericht van verhindering: 
Robert van Asten 
Bettie Groen 
Robert Lente 
 
Opening 
Voorzitter Emily van de Vijver opent de vergadering.  
Er is een punt toegevoegd aan de agenda, een presentatie over ‘Water Natuurlijk’. 
De agenda en het verslag van de vorige vergadering worden vastgesteld.  
Miriam Krol en Sebastiaan Winkel worden aangewezen als telcommissie.  
 
Presentatie kandidaten 
Ange de Beer, Maartje van Putten en Jasper Veen geven een toelichting op hun kandidaatstelling. Het 
gaat respectievelijk om de vacatures Algemeen Bestuurslid, Penningmeester en Voorzitter. Jasper Veen 
noemt in zijn toelichting als focuspunten versterken, verbinden en vernieuwen. Ange de Beer geeft aan 
in ieder geval voor één jaar haar bestuursrol te willen voortzetten.  
 
Water Natuurlijk 
Water Natuurlijk is landelijk de grootste Waterschapspartij. D66 heeft zich aan de partij verbonden. 
Voor Delfland is Marcel Belt lijsttrekker en hij geeft een korte toelichting op de behaalde resultaten en 
ambitie van de partij in het licht van de aanstaande verkiezingen.  
 
Jaarplan 2019 en campagnenieuws 
Voorzitter Emily van de Vijver geeft op hoofdlijnen een impressie van de activiteiten voor komend 
halfjaar. Otto Thors (Bestuurslid campagne & communicatie) vertelt dat een enthousiaste start is 
gemaakt met de campagneactiviteiten voor de verkiezingen PS en EP.  
 
Anno Fekkes ontvangt een grote bos bloemen als dank voor zijn inzet als wijkteamcoördinator. De taken 
zullen grotendeels worden overgenomen door de ALC.  
 
Jaarrekening 2018 (ter vaststelling) 
Maartje van Putten (Penningmeester) geeft een toelichting op de jaarrekening 2018. De vergadering 
stelt de jaarrekening vast.  
 
Activiteiten en Leden Commissie 
De ALC heeft tot doel te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten en het actief betrekken van 
leden. Het betreft een uitvoerende commissie onder mandaat Afdelingsbestuur. Pilot voor 1 jaar.  
 
De commissie bestaat uit: Casper Bassant,  Erik Juliaan van der Gaag,  Miriam Krol, Bas Peeters,  Manon 
van de Ven en Lisanne van der Weijden (vz) 
 
 
 



Permanente Programma Commissie 
De PPC zet zich in voor de (door)ontwikkeling van het sociaal-liberale gedachtengoed in Den Haag. Focus 
voor de komende jaren is de ambitie de stad in 2030 CO2 neutraal te krijgen.  
 
De commissie bestaat uit: Eva Anna Braas (vz), Marloe Dresens, Cors Hage, Geert Pool, Roger Reichradt 
Charlotte de Roon. 
 
Els Borst Netwerk 
Caroline Verduin en Kimini Delfos verkennen de mogelijkheden om in Den Haag te starten met een Els 
Borst netwerk. Ze nodigen belangstellenden uit om hierin mee te denken.  
 
In gesprek met onze Vertrouwenspersoon 
Marie José Alting von Geusau geeft een toelichting op wat een vertrouwenspersoon is en wat deze doet. 
Tevens wordt gewezen op het landelijke netwerk van vertrouwenspersonen.  
 
Nieuws uit de fractie 
Raadslid Dennis Groenewold geeft aan de hand van enkele overkoepelende thema`s een toelichting op 
de actualiteit. Ook benoemt hij de formele start van Marije Mostert als fractievertegenwoordiger.  
 
De thema`s zijn: 
- Vreugdevuren 
- HMC ziekenhuizen 
- Wietproef 
- Parkeren 
- Stembureaus 
- Binckhorst 
- Weimarstraat 
 
Aankomende onderwerpen zijn:  
- Duurzaamheidsnota 
- Woonagenda 
- Verkoop Eneco 
- Voorjaarsnota / jaarrekening 
- Kunstenplan 
- Sportkader 
- Initiatiefvoorstel Toegankelijkheid 
- Detailhandelsnota -> brancheringsvraag 
- Behandeling initiatiefvoorstel studieplekken 
 
Uitslag verkiezing 
Zowel Ange de Beer, Maartje van Putten als Jasper Veen worden verkozen. Aftredend voorzitter Emily 
van de Vijver wordt warm toegesproken door fractievoorzitter Hanneke van der Werf en de nieuw 
verkozen voorzitter Jasper Veen.  
 
Sluiten vergadering 
Na overhandiging van de voorzittershamer wordt de vergadering gesloten door Jasper Veen.  


