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VERSLAG	  ALGEMENE	  LEDENVERGADERING	  PVDA	  DEN	  HAAG	  	  
	  
Datum:	  	   Dinsdag	  14	  april	  2015	  	  
Locatie:	  	   Partijkantoor,	  Den	  Haag	  	  
Aanwezig:	  	   ruim	  40	  leden	  
	  

1. OPENING	  EN	  MEDEDELINGEN	  
De	  afdelingsvoorzitter	  opent	  de	  vergadering.	  Hij	  deelt	  bedroefd	  mee	  dat	  actief	  en	  betrokken	  PvdA-‐lid	  
Noor	  van	  Kooperen	  eerste	  Paasdag	  is	  overleden.	  Noor	  zal	  op	  1	  mei	  op	  de	  Dag	  van	  de	  Arbeid	  op	  
gepaste	  wijze	  herdacht	  worden.	  	  
Het	  gewest	  Zuid-‐Holland	  zoekt	  nieuwe	  bestuursleden.	  Geïnteresseerden	  uit	  Den	  Haag	  kunnen	  zich	  
melden	  bij	  het	  afdelingsbestuur,	  of	  rechtstreeks	  bij	  het	  gewest.	  
De	  wethouder	  en	  verschillende	  raadsleden	  zijn	  afwezig,	  in	  verband	  met	  de	  gelijktijdige	  
raadscommissievergadering	  over	  het	  10.000-‐banenplan.	  	  
	  

2. VASTSTELLEN	  AGENDA	  
De	  vergadering	  stelt	  de	  agenda	  ongewijzigd	  vast.	  	  
	  

3. INVULLING	  VACATURE	  AFDELINGSBESTUUR	  (ZIE	  AGENDASTUKKEN,	  BIJLAGE	  1)	  
De	  vergadering	  bekrachtigt	  met	  applaus	  de	  voordracht	  van	  Paulien	  van	  der	  Hoeven	  als	  vicevoorzitter.	  
De	  vergadering	  bedankt	  vervolgens	  op	  dezelfde	  wijze	  Desiree	  Curfs	  voor	  haar	  inzet	  als	  vicevoorzitter.	  	  
	  

4. JAARREKENING	  2014	  (ZIE	  AGENDASTUKKEN,	  BIJLAGE	  2),	  INCLUSIEF	  VERSLAG	  
KASCONTROLECOMMISSIE	  

De	  penningmeester	  geeft	  een	  mondelinge	  toelichting	  op	  de	  eerder	  verspreide	  jaarstukken.	  In	  2014	  is	  
veel	  geld	  besteed	  aan	  de	  lokale	  verkiezingscampagne.	  Daarnaast	  is	  sprake	  een	  daling	  van	  de	  
inkomsten	  door	  een	  terugloop	  in	  het	  aantal	  leden,	  een	  lager	  aantal	  raadsleden/wethouders	  en	  een	  
lagere	  afdracht	  vanuit	  de	  landelijke	  vereniging.	  Dit	  betekent	  dat	  het	  afdelingsbestuur	  in	  2014,	  als	  ook	  
de	  komende	  jaren	  het	  geval	  zal	  zijn,	  scherp	  de	  uitgaven	  in	  de	  hand	  zal	  houden.	  Na	  deze	  toelichting	  
doet	  Frits	  van	  Erpers-‐Roijaards	  namens	  de	  kascontrolecommissie	  het	  verslag	  van	  bevindingen.	  De	  
gevoerde	  administratie	  is	  op	  orde,	  met	  complimenten	  aan	  de	  penningmeester.	  De	  vergadering	  stelt	  
de	  jaarrekening	  2014	  vast.	  	  
	  

5. POLITIEKE	  ACTUALITEIT	  (GEBRUIKELIJKE	  UPDATE	  VANUIT	  FRACTIE)	  	  
Martijn	  Balster	  geeft	  de	  gebruikelijke	  update	  vanuit	  de	  fractie.	  Hij	  is	  stiekem	  best	  wel	  een	  beetje	  
trots	  op	  de	  politieke	  resultaten	  in	  Den	  Haag,	  maar	  ontkent	  ook	  niet	  het	  sentiment	  rondom	  de	  
(landelijke)	  PvdA.	  Politieke	  resultaten	  van	  de	  Haagse	  PvdA	  in	  de	  voorbije	  periode	  zijn:	  10.000-‐
banenplan,	  een	  sociaal	  armoedebeleid	  (meest	  sociaal	  van	  de	  G4),	  het	  topinkomenbeleid,	  veel	  
aandacht	  voor	  antidiscriminatie,	  plan	  voor	  veiligheid	  voor	  ouderen	  (i.s.m.	  werkgroep	  ouderenbeleid)	  
en	  meer	  aandacht	  voor	  sportparticipatie.	  Politieke	  thema’s	  voor	  de	  komende	  tijd	  zijn:	  radicalisering,	  
participatiewet	  (wijzigingen	  in	  de	  sociale	  werkvoorziening),	  zorg	  	  in	  de	  buurt,	  dagbesteding,	  
wijkaanpak	  en	  op	  peil	  houden	  van	  onderwijsachterstandenbeleid	  en	  de	  bijstandsuitkeringen.	  	  
Vanuit	  de	  vergadering	  klinkt	  de	  oproep	  om	  deze	  goede	  dingen	  beter	  uit	  te	  dragen.	  Te	  weinig	  mensen	  
in	  de	  stad	  weten	  dat	  de	  PvdA	  in	  Den	  Haag	  deze	  dingen	  geregeld	  heeft.	  Ondanks	  de	  vele	  
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communicatie	  die	  de	  fractie	  reeds	  inzet.	  Fractie,	  bestuur	  en	  aanwezige	  leden	  nemen	  deze	  oproep	  ter	  
harte,	  om	  dit	  gezamenlijk	  nog	  meer	  uit	  te	  dragen.	  	  
Vanuit	  de	  vergadering	  klinkt	  de	  oproep	  voor	  meer	  aandacht	  voor	  werk,	  werk,	  werk.	  Het	  
afdelingsbestuur	  pakt	  dit	  in	  de	  vorm	  van	  een	  debat	  of	  onderwerp	  op	  de	  eerstvolgende	  ALV	  op.	  Er	  
melden	  zich	  ter	  plekke	  twee	  nieuwe	  leden	  voor	  de	  werkgroep	  werk	  en	  sociale	  zekerheid.	  	  
	  

6. BEHANDELING	  MOTIES	  (ZIE	  NAGEZONDEN	  BIJLAGE)	  
Motie	  1	  Sander	  Terphuis:	  oproep	  tot	  beter	  gaan	  draaien	  van	  commissie	  partijdemocratie.	  Probleem	  
is	  eerder	  ook	  aangekaart	  vanuit	  de	  commissie.	  Het	  afdelingsbestuur	  zal	  de	  motie	  uitvoeren.	  Leden	  
die	  de	  commissie	  willen	  versterken,	  kunnen	  zich	  melden	  bij	  bestuursleden	  Marije	  van	  Rest	  en	  Paulien	  
van	  der	  Hoeven.	  Daarnaast	  bezien	  afdelingsbestuur	  en	  commissie	  de	  mogelijkheden	  om	  breder	  leden	  
te	  betrekken	  bij	  de	  voorbereiding	  op	  congressen	  of	  politieke	  ledenraad.	  	  
Motie	  2	  Sander	  Terphuis:	  lokale	  discussiebijeenkomst	  over	  integratie	  van	  immigranten,	  voorafgaand	  
aan	  landelijke	  debat.	  Ook	  deze	  motie	  zal	  het	  afdelingsbestuur	  uitvoeren.	  	  
Moties	  3	  t/m	  7	  Jeroen	  Brokx:	  op	  	  basis	  van	  deze	  moties	  zegt	  het	  afdelingsbestuur	  toe	  om	  samen	  met	  
Jeroen	  en	  de	  werkgroep	  werk	  en	  sociale	  zekerheid	  een	  discussiebijeenkomst	  te	  organiseren	  over	  de	  
gemeentelijke	  zorgverzekering	  voor	  minima.	  Daarbij	  zullen	  zo	  mogelijk	  (externe)	  experts	  worden	  
betrokken,	  gezien	  de	  complexiteit	  van	  het	  onderwerp.	  	  	  
	  

KOFFIEPAUZE	  
	  

7. PLAN	  VAN	  AANPAK	  VERBOUWING	  PARTIJKANTOOR	  (ZIE	  AGENDASTUKKEN,	  BIJLAGE	  3)	  
Het	  afdelingsbestuur	  licht	  de	  verbouwingsplannen	  toe.	  Deze	  plannen	  zullen	  de	  komende	  periode	  
vorm	  krijgen.	  Diverse	  leden	  geven	  aan	  de	  komende	  tijd	  een	  actieve	  bijdrage	  te	  willen	  leveren	  bij	  het	  
opruimen	  danwel	  verbouwen.	  	  
	  

8. RONDVRAAG	  EN	  SLUITING	  
Desgevraagd	  geeft	  de	  afdelingsvoorzitter	  aan	  dat	  ook	  lokaal	  aan	  de	  slag	  zullen	  gaan	  met	  de	  inhoud	  
van	  de	  landelijke	  manifesten.	  	  
Vanuit	  de	  vergadering	  wordt	  geconstateerd	  dat	  de	  website	  geen	  discussiemogelijkheid	  biedt,	  
reageren	  is	  zelfs	  onmogelijk.	  Desgevraagd	  zal	  het	  afdelingsbestuur	  (Marije	  van	  Rest)	  de	  
mogelijkheden	  bij	  het	  landelijk	  onderzoeken	  voor	  een	  discussieplatform	  en	  hierover	  terug	  
rapporteren	  bij	  de	  betrokken	  leden.	  Daarnaast	  zullen	  fractie	  en	  afdelingsbestuur	  berichten	  op	  de	  
website	  vaker	  afsluiten	  met	  een	  vraag	  waarop	  je	  (per	  e-‐mail)	  kunt	  reageren.	  	  
	  
De	  afdelingsvoorzitter	  sluit	  de	  vergadering.	  


