
 
 

 

 

Notulen ALV PvdA Enschede 28 juni 2017 

Locatie: Nivon gebouw, Dotterbloemstraat 120 Enschede 

1. Opening en mededelingen       

Saskia opent de vergadering om 20.00 uur. De agenda wordt vastgesteld. Vanuit het 

afdelingsbestuur komt de mededeling over de mogelijke lijstverbinding met GroenLinks. Er is 

in de EK gisteren een wet aangenomen waarin geen lijstverbindingen meer worden 

toegestaan bij verkiezingen. Het bestuur heeft wel contact gehad met het bestuur van 

GroenLinks, en zij staan niet negatief tegenover een mogelijke samenwerking.  

 

2. Jaarverslag 2017        

Het jaarverslag is een aantal keer gepubliceerd, er zijn geen vragen over het jaarverslag. Dit 

wordt dus vastgesteld. Over de financiële middelen van de afdeling en de landelijke partij zijn 

nog wel wat vragen (zeker na het aantal zetels dat we verloren hebben). N.a.v. de 

verenigingsraad van gisteren kan Frank melden dat er inderdaad minder geld te besteden is 

(hier zijn meerdere redenen voor, subsidiekorting maar ook afdracht etc.). Dit heeft een 

aantal gevolgen voor de lokale afdelingen, waarbij de rijkste afdelingen en gewesten dit jaar 

de afdracht waarschijnlijk niet zullen krijgen. Er is nog geen inschatting m.b.t. de korting van 

de kosten voor de afdeling Enschede.  

 

3. Voorstellen kandidaatsstellingsadviescommissie     

Saskia ligt eerst de procedure voor het samenstellen van de commissie voor. Op 29 maart 

heeft de ALV ingestemd met dat het bestuur een voordracht zou doen. Alle bestuursleden 

die zich niet gaan kandideren voor de GR zijn hier bij betrokken geweest. De opdracht was 

om een commissie te maken met een onafhankelijk voorzitter, een lid van het 

afdelingsbestuur en een lid uit de afdeling. Voor de voordracht van de voorzitter hebben we 

gezocht naar eimand die kennis heeft van de lokale afdeling en de lokale politiek, maar die 

toch voldoende afstand heeft tot de huidige zaken, dit is Eric Helder geworden. Vanuit het 

bestuur zal Rudy Kleine zitting nemen in de commissie. Voor de resterende leden is gekeken 

naar een goede man/vrouw verhouding en een goede leeftijdsverdeling. Ook is het wenselijk 

om voor het lid buiten de afdeling iemand te hebben die feeling heeft met lokale politiek. Op 

basis hiervan stelt het bestuur voor om Thomas Windmulder, Karien van Buuren en Karin 

Mulders.  

 

Er is deze keer aan de commissie gevraagd om een schriftelijke motivatie te maken m.b.t. de 

samenstelling van de lijst en ook per individuele kandidaat.  

 

In de opdracht zal het woord (transities) worden geschrapt. We zullen de beleidsterreinen 

vervangen door de hoofdthema’s die ook in het programma genoemd worden. De opdracht 

wordt met deze aanpassing, samen met de commissie vastgesteld.  



 
 

De commissie stelt zich kort voor. Rudy is lid van het afdelingsbestuur, hij heeft ook de vorige 

keer in de comissie gezeten. Karin Mulders komt uit Denekamp en is raadscommissielid in de 

gemeente Dinkelland, ze is sinds 2011 weer terug in Twente. Karin werkt in Enschede, en ze 

vindt het een eer en een genoegen om lid te zijn van de commissie. Ter voorbereidng heeft 

ze vorige week in Utrecht al een briefing gekregen. Thomas Windmulder heeft afgelopen 

zaterdag een speldje gekregen voor zijn 25-jarig lidmaadschap, hij is de laatste 8 jaar niet 

meer actief in de afdeling geweest. Voorheen wel in de afdeling, landelijk en bij de JS. Eric 

Helder is raadslid en 3 perioden wethouder geweest in Enschede, momenteel werkt hij in 

Den Haag, maar hij woont nog steeds in Enschede. Hij hoopt dat er veel te kiezen valt, en dat 

er veel enthousiaste kandidaten zich zullen melden als kandidaat voor de lijst, ze gaan op 

zoek naar mensen die in de raad willen en die het leuk vinden om in de raad te komen. De 

commissie ontvangt applaus.  

 

4. Voorstel lijsttrekkersprocedure       

Vanuit het bestuur is er het voorstel om de procedure voor de lijsttrekker wat naar voren te 

trekken, omdat er dan op tijd begonnen kan worden met het opzetten van de strategie en 

het optuigen van het lokale boegbeeld. Dit is ook naar aanleiding van een advies van het CLB. 

Het bestuur vindt dit een goed voorstel, en vraagt de ALV om in te stemmen met de 

procedure. De kandidaatsstellingscommissie heeft hier geen formele rol in. Uiteindelijk is de 

adviescommissie niet formeel verantwoordelijk voor het beslissen, dus dit hoeft niet door 

elkaar te lopen.  

 

De procedure wordt aangenomen, met dien verstande dat bij meer dan 1 kandidaat de 

mensen tot 1 augustus de tijd hebben om voldoende handtekeningen te verzamelen.  

 

5. Fractieverantwoording       20.45 uur 

Vuurwerk 

De burgermeester heeft gemeend het onderwerp vuurwerk ter discussie te stellen. Er is een 

G1000 gestart hierover, een nieuwe manier om hierover te discussiëren. Hier zijn een aantal 

dingen uitgekomen, maar verwachtingsmanagement is hierin belangrijk. De burgermeester 

heeft niet aan de GR gevraagd om hier commitment over te tonen. Dit vindt de PvdA fractie 

lastig, maar we staan hier kritisch in. 

 

Diftar/Maaibeleid 

M.b.t. duurzaamheid zijn we wel voor de bewegingen rondom Diftar en het maaibeleid. 

Voornamelijk zijn we kritisch over de communicatie over dit soort onderwerpen naar de 

burger. De overstap naar Diftar en het omgekeerd ophalen is interessant om te volgen en 

hierover worden wel moties ingediend en besproken door de PvdA. We volgen het kritisch 

en zien het breder in het kader van de ontwikkeling van de leefomgeving en het laat zeker 

momenteel nog te wensen over. Vanuit de leden krijgen we vaak fotos en hier wordt veel 

mee gedaan. Het agenderen van deze onderwerpen in de stadsdeelcommissies werkt goed. 

Ook geldt dit voor maaibeleid, hierover is in de raad een motie aangenomen, er wordt meer 

gemaaid.  

 



 
 

Buitenbad en Zwembad Glanerbrug 

Vorig jaar is dit uitgebreid in de raad geweest. Tegen dit bezuinigingsbeleid is vorig jaar door 

de fractie gestemd en ze vinden dit dus ook erg jammer. Ze zijn bezig met de zwembadvisie, 

over hoe er omgegaan wordt met zwemwater in Enschede. Deze is vrij ingewikkeld en het 

college wil De Brug al vast dichtgooien, maar hier wordt door de fractie aan gewerkt zodat ze 

in ieder geval open blijven totdat er een permanente visie is.  

 

Vrijwilligers die betaalde banen innemen 

Afgelopen maandag heeft Laurens hier vragen over gesteld in de raad, omdat de bibliotheek 

op zoek is naar vrijwilligers die taken moeten doen die eigenlijk door betaalde krachten 

gedaan worden. Ook m.b.t. de fietsenstalling is hier een duidelijk standpunt over gegeven.  

 

Reacties van burgers op stukjes in de krant 

Er komt veel respons vanuit Glanerbrug naar aanleiding van het zwembad verhaal, en ook 

naar aanleiding van de stukken over de Regiotaxi heeft Laurens veel positieve reacties over 

gekregen. 

 

Laurens geeft aan beschikbaar te zijn als lijsttrekker voor de verkiezingen van 2018.  

 

Pauze          

 

6. Discussie lokaal verkiezingsprogramma      

 

7. Afsluiting         

 


