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Verslag ALV PvdA Den Haag         17 juni 2014 

Locatie: Concordia (Hoge Zand 42) 

Tijd: 20:00 uur – 22:30 uur 

Agenda: 

1. Welkom door afdelingsvoorzitter, vaststellen agenda en toelichting formeel kader 
2. Mededelingen bestuur 
3. Toelichting fractievoorzitter op onderhandelingsproces en bereikte onderhandelingsresultaat  
4. Gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen 
5. Toelichting op tafeltjesronde 
6. Tafeltjesronde: in deelgroepjes in gesprek over onderhandelingsresultaat, in aanwezigheid 

van fractieleden 
7. Terugkoppeling tafeltjesronde + toelichting motie afdelingsbestuur 
8. Individuele oproepen 
9. Stemming over ingediende moties  
10. Stemming over deelname aan coalitie 
11. Afsluiting  

Verslag: 

Agendapunt 1 

Afdelingsvoorzitter Albert-Jan Pomper opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld door de ALV. 

Albert-Jan Pomper ligt het formeel kader van deze ALV toe, waarbij het concept coalitieakkoord 
conform de reglementen aan de leden ter instemming wordt voorgelegd. Deze instemming is 
belangrijk, omdat immers het verkiezingsprogramma voor een deel wordt vervangen door het 
coalitieakkoord.  
Er volgt nog een voorstel vanuit de zaal om het collegeakkoord niet in plaats van het 
verkiezingsprogramma te laten treden, omdat we gekozen zijn op basis van dit 
verkiezingsprogramma en verantwoording hiervoor aan de kiezer verschuldigd zijn. 
Echter kunnen we hier niet vanaf wijken gezien de reglementen van de PvdA. 
Citaat uit de statuten en reglementen van de PvdA:  “Voor zover het coalitieakkoord afwijkt van het 
verkiezingsprogramma, treedt het in de plaats van het verkiezingsprogramma, totdat de 
gemeenteraadsfractie haar steun aan het coalitieakkoord intrekt. Wanneer het coalitieakkoord niet in 
een aangelegenheid voorziet, is de fractie gebonden aan het eigen verkiezingsprogramma” 
 

Agendapunt 2 

Vanuit het afdelingsbestuur zijn er de volgende mededelingen: 

 4 juli vindt de seizoensafsluiting plaats bij Paviljoen Kobus. Uitnodiging hiervoor volgt. 

 De evaluatiecommissie komt in het najaar met aanbevelingen. 

 Het bestuursplan volgt ook in het najaar. Het bestuur wil de aanbevelingen vanuit de 

evaluatiecommissie graag meenemen. 

Agendapunten 3 & 4 

Rabin Baldewsingh geeft aan dat de fractie trots is op het bereikte onderhandelingsresultaat, omdat 

veel van de voornemens uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd zijn in het concept 

coalitieakkoord. 

Hij geeft daarnaast een korte toelichting op het onderhandelingsproces. Hierbij is het helaas niet 

gelukt  om een tweede wethouderspositie te bemachtigen. Vandaar dat er is ingezet op een zware 

portefeuille voor de PvdA. Dat is gelukt. De PvdA wordt direct verantwoordelijk sociale zaken (incl. 
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armoedebeleid), werk en inkomen, wijkaanpak en integratie, sport, dienstverlening en stadsdelen, 

gemeentelijke organisatie, communicatie, ICT en mediabeleid. 

Het concept coalitieakkoord zorgt er volgens fractie voor om op sociale wijze investeren in onze stad: 

“Met dit akkoord slaat Den Haag links af!” 

Er volgt dan ook een oproep vanuit de fractie om in te stemmen met dit concept coalitieakkoord. 

Na de toelichting door de partijleider is er kort de gelegenheid om vragen te stellen over het proces 

van de onderhandelingen. Er worden twee vragen gesteld. De eerste gaat over inhoudelijke 

argumenten over het niet deelnemen van GroenLinks aan de onderhandelingen en de tweede over 

de betrouwbaarheid van de VVD als partner. Rabin Baldewsingh antwoord dat hij meerdere keren 

heeft benadrukt graag met GroenLinks om te tafel te zijn gegaan, maar dat dit door andere partijen 

geblokkeerd werd. Er waren geen inhoudelijke argumenten om niet met GroenLinks te 

onderhandelen. Verder geeft hij aan dat, ondanks de verschillende ideologieën, de VVD een 

betrouwbare coalitiepartner gebleken is en dat ook voor hen geldt ‘afspraak is afspraak’.  

Agendapunten 5, 6 & 7 

Na de toelichting op het onderhandelingsproces volgt een tafeltjesronde waarbij leden inhoudelijk 

met elkaar in aanwezigheid van fractieleden in discussie kunnen gaan over het concept coalitie 

akkoord en de ingediende moties. De ALV gaat uiteen in 5 groepen, waarbij bij elke groep een 

fractielid en bestuurslid aanwezig is. 

Na afloop van de tafeltjesronde volgt een korte terugkoppeling van de besproken punten door de 

afgevaardigden uit het bestuur die bij de verschillende tafels aanwezig waren.  

Het bestuur neemt deze punten mee in ingediende motie namens het bestuur en zal, voorafgaand 

aan de stemming, de motie ter plaatse nog wijzigen. 

De bestuursmotie, motie 1: PvdA, sociaal beleid voor iedere Hagenaar, wordt op een aantal punten 

gewijzigd. De gewijzigde motie is hier te vinden (wijzigingen t.o.v. de originele motie staan cursief). 

Agendapunt 8 

Geen individuele oproepen voorafgaand aan de stemmingsronde. 

Agendapunt 9 

De volgende moties zijn vooraf ingediend: 

 Motie 1: PvdA, sociaal beleid voor iedere Hagenaar (afdelingsbestuur)  

 Motie 2: openbaar groen (Jan van Kranenburg en Cathi v.d. Kruit) 

 Motie 3: samenwerking werkgroepen en PvdA vertegenwoordigers (Rypke Boon en Alphons 
Ranner) 

 Motie 4: tegenvallers niet ten koste van zwakste schouders (afdelingsbestuur) 
 
Met de wijzigingen in motie 1, is de strekking van motie 4 verwerkt in motie 1. Motie 4 zal hiermee 
komen te vervallen. 

Helaas zijn de indieners van motie 2 verhinderd en kunnen zij de motie niet indienen tijdens de ALV. 
Er vindt hierdoor geen formele stemming plaats over motie 2, maar de fractie zal in de inhoud van 
motie 2 zeker meenemen. 

Motie 3 wordt nog kort toegelicht door de indieners en Albert-Jan Pomper roept namens het 
afdelingsbestuur op om in stemmen met deze motie. 
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De gewijzigde motie 1 en motie 3 worden in stemming gebracht en worden aangenomen door de 
ALV. De aangenomen moties zijn hier te vinden. 

Agendapunt 10 

De ALV stemt unaniem in met het concept coalitieakkoord en deelname aan het college. 

Agendapunt 11 

De ALV wordt om 22:30 uur gesloten. 


