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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING PVDA DEN HAAG  
 
Datum:  Maandag 7 september 2015  
Tijdstip:  19.30 uur (inloop), 20.00 uur (start vergadering) 
Locatie:  Theater De Vaillant (Hobbemastraat 120) 
Aanwezig: zo’n 80 leden 

 

1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA 
De voorzitter opent de vergadering. Nadat het bestuur de volgende mededelingen heeft gedaan, stelt de 

vergadering de agenda vast.  

- Er gaat zo een collectebus rond voor onze gastheer Theater De Vaillant. Zij zijn deze zomer getroffen 

door rellen in de wijk.  

- We herdenken vanavond partijgenoot Maarten Oosschot. Maarten is 20 augustus op 55-jarige leeftijd 

overleden. Hij vervulde als betrokken sociaaldemocraat verschillende rollen binnen de afdeling 

Leidschendam-Voorburg en was ook actief binnen onze afdeling.  

- Er komen diverse interessante activiteiten aan. Zo is er aanstaande woensdag een actuele bijeenkomst 

over de vluchtelingencrisis. 15 september gaan we canvassen in Scheveningen en 17 september is er 

Café Rood naar de raad. Verder is er op 23 september een meedenkavond over de inrichting van het 

partijkantoor. En 3 oktober vindt de open fractiewerkdag plaats.  

- In het kader van ledenwerving dragen ook bestuur en fractie hun steentje bij. Najla en Marieke zijn 

deze zomer bevallen van een aankomend partijgenoot en Maarten en Martijn worden begin volgend 

jaar (weer) vader.  

- Rabin Baldewsingh reikt met grote eer aan Johan Chandoe de speld uit voor 50-jarig lidmaatschap.  

 

2. SAMENSTELLING COMMISSIE PARTIJDEMOCRATIE 

Leden van de commissie Partijdemocratie vertegenwoordigen de Haagse afdeling op landelijke 

ledenraden en congressen en op gewestelijke vergaderingen. De samenstelling van de commissie  

wordt vastgesteld op de ALV. Daarmee hebben de commissieleden het formele mandaat om namens 

de leden van de PvdA Den Haag te stemmen en het woord te voeren op genoemde landelijke en 

gewestelijke vergaderingen. De commissie heeft voorstellen gepresenteerd om draagvlak en 

betrokkenheid te versterken. Deze luiden samenvattend:   

- Iedereen is altijd welkom (openbare vergaderingen) 

- Communicatie voor- en achteraf 

- Aansluiting bij bestaande activiteiten vereniging 

- Contacten andere afdelingen 

- Actieve ledenbetrokkenheid  

Daarnaast is gezocht naar versterking van de commissie, in verband met het afscheid van enkele 

leden. De ledenvergadering bekrachtigt de voordracht van de nieuwe leden. Daarmee is de 

samenstelling van de commissie als volgt:  Sander Terphuis (voorzitter), Marije van Rest, Paulien van 

der Hoeven, Frank Poppe, Albert-Jan Pomper, Reinette Kiès, Timo Corporaal, Desiree Curfs, Mikal 

Tseggai, Martijn Balster, Jan de Oude, Wouter Welling, Ernst van Bemmelen, Nils Nijdam, John van 

Leeuwen, Wouter Beks, Wouter Booij, Murat Bulaz, Wimar Bolhuis en Liesbeth Alferink. 

N.B. Het landelijk partijkantoor vraagt van ons specifieke namen als afgevaardigden door te geven 

voor de verschillende vergaderingen. De commissie vult deze rollen nader in, maar wil hier in de 

praktijk flexibel mee omgaan op basis  van interesse, expertise en beschikbaarheid.  

 

 

http://denhaag.productie.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/59/2015/08/Voorstel-Commissie-Partijdemocratie-ALV-7-september-2015.pdf
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3. JAARVERANTWOORDING EN GEWIJZIGDE SAMENSTELLING AFDELINGSBESTUUR  

Het bestuur blikt door middel van een presentatie terug op het afgelopen jaar en vooruit op het 

komende jaar. Daarbij zijn de volgende punten langsgekomen:  

- Werken vanuit de vijf perspectieven van commissie Tops (inhoudelijk, maatschappelijk, 

electoraal, de partij als vereniging, de persoonlijke verhoudingen). 

- Bestuursmotto: linkse actieve politiek. Spreek de interesses, kennis en kunde aan die in onze 

vereniging in overvloed aanwezig zijn, om de PvdA Den Haag sterker te maken. 

- Focus in 2014/2015 op vijf punten: versterken positie werkgroepen, stimuleren inhoudelijk 

debat, revitaliseren wijkteams, uitbouwen activiteiten ombudsteam en opknappen van het 

partijkantoor. 

- Hoogtepunten in de vereniging: werkgroepen, permanente ontmoeting, Café Rood, 

debatten, Stadsconferentie, campagne voor provincie en waterschap, samenwerking met 

omringende afdelingen, Haagse Rooie, oprichting Arie de Jonge Fonds (waarbij dankzij 

donaties inmiddels 5000 euro in kas is) en seizoensafsluiting c.q. afronding eerste fase 

vernieuwing partijkantoor. 

- Sinds de start van dit afdelingsbestuur liggen er vanuit 22 moties opdrachten aan het bestuur 

en/of de fractie. Het merendeel is inmiddels afgehandeld. Zo heeft de wethouder mede 

geïnspireerd door een motie van Inge Campfermann, door het SCP onderzoek laten 

uitvoeren naar discriminatie op de arbeidsmarkt. Met enkele moties is het bestuur nog aan 

de slag. In alle gevallen vindt persoonlijke terugkoppeling naar de indieners plaats.  

- Vanuit een actieplan gaat het afdelingsbestuur in 2015/2016 voorop in verdere versterking 

van de afdeling. Het bestuur is voornemens om op de eerstvolgende ALV een voorstel te 

presenteren voor de instelling van een lokale commissie Van Waarde. Verder wordt vanuit 

de vergadering een toegankelijke locatie voor Café Rood (en andere activiteiten) als 

aandachtspunt meegegeven.  

 

Vervolgens staat de vergadering stil bij de gewijzigde bestuurssamenstelling. Hans van Daal, Jos 

Burgwal en Petra van der Vlis hebben deze zomerperiode aangegeven hun bestuurswerkzaamheden 

te beëindigen. Jos en Petra geven hierop een mondelinge toelichting aan de vergadering. Vervolgens 

geeft Steven Oostlander een toelichting, die op instigatie van Jos en Petra heeft aangezeten bij 

verkennende gesprekken over een vervolg binnen het bestuur. Op basis van de gesprekken heeft 

Steven een advies aan het bestuur geschreven. Dit schriftelijke advies is, op verzoek, voor leden 

beschikbaar (bij de secretaris). De vergadering neemt met schrik kennis van deze ontwikkelingen. 

Albert Jan Pomper geeft namens het bestuur een toelichting. Vervolgens neemt de ALV de volgende 

motie aan, die mondeling door Jan van Kranenburg is ingebracht:  

De algemene ledenvergadering:  

- Gehoord hebbende de diverse toelichtingen, 

- Ten zeerste betreurende dat bestuursleden aftreden, 

- Biedt het vertrouwen aan de resterende bestuursleden om door te gaan met hun 

bestuurswerkzaamheden, 

- Draagt het bestuur op om de benodigde vervanging te zoeken en hiervoor een voorstel voor 

de vergadering te ontwikkelen, 

- En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 



 3 

4. JAARVERANTWOORDING FRACTIE  

De voorzitter brengt in dat de huidige fractie ieder kwartaal op een ALV de leden bijpraat over haar 

werkzaamheden, naast de jaarlijkse verantwoording in september. Tevens heeft de fractievoorzitter 

bij de seizoensafsluiting teruggeblikt op het voorbije politieke seizoen. Gezien de uitloop in het 

eerste deel van de vergadering wordt besloten de verantwoording vanuit de fractie te laten 

vervallen.  

 

Wel behandelt de vergadering de actuele motie van Michiel Hardon. Dictum:  

 

Motie ‘Den Haag 5000’ (indiener: Michiel Hardon) 

- Verzoekt de PvdA raadsfractie in de komende week te komen met een concreet voorstel naar 

de Haagse gemeenteraad voor de opvang van 5000 vluchtelingen in Den Haag 

- Verzoekt het bestuur van de PvdA afdeling Den Haag de vergadering van a.s. woensdag over 

het vluchtelingenbeleid mede te gebruiken om het fractievoorstel te toetsen, binnen onze 

partij draagvlak te creëren, om het voorstel inhoudelijk, zo nodig te versterken 

- Verzoekt het bestuur de leden vóór het eind van de maand te informeren of de raad het 

voorstel heeft aanvaard en welke maatregelen dienaangaande zijn genomen.  

 

De fractie geeft aan de intentie in de motie te omarmen: Den Haag moet voorop lopen met de 

opvang van vluchtelingen. Dit betekent dat de fractie zich ervoor inspant om snel bij het college hele 

concrete plannen te bewerkstelligen, waarbij de gemeente creatief moet zijn in het vinden van 

locaties. Fractie en bestuur zullen hierover terug rapporteren naar de leden. Tevens zal de motie 

onderdeel van gesprek zijn op de ledenbijeenkomst met Attje Kuiken aanstaande woensdag.  

 

5. THEMA: WERK, WERK, WERK 

De vergadering stelt vast dat het thema werk, werk, werk (en het 10.000 banenplan) meer aandacht 

verdient dan kort aan het einde van deze vergadering. Daarom wordt het bestuur opgedragen om 

hierover, in samenwerking met de werkgroep sociale zekerheid, de fractie en de wethouder, op korte 

termijn een aparte avond te organiseren. Bij die avond wordt ook de ingediende motie van John van 

Leeuwen en Jurgen Ozinga betrokken. Deze motie wordt derhalve nu niet in stemming gebracht. In 

eerste reactie geeft de fractie aan de motie als een steun in de rug te ervaren. De fractie is het eens 

met de indieners dat meer aandacht moet komen voor banen voor (v)mbo’ers. Hoewel er een heel 

concreet plan is om jeugdwerkloosheid aan te pakken en de gemeente zelf hierin ook voorop loopt, 

mist de fractie in de economische plannen van het college nog een scherpe stip aan de horizon. Daar 

gaat de fractie de komende maanden op aandringen in het belang van jongeren met een (v)mbo 

opleiding en jongeren zonder startkwalificatie. 

 

Motie werk, werk, werk (indieners: John van Leeuwen en Jurgen Ozinga) 

Geeft het bestuur, de fractie en de wethouder opdracht: 

- De economische kracht van Den Haag te versterken door behalve stad van Vrede en Recht 

nog een economisch thema (bipolair) aan te wijzen waarin Den Haag sterk kan zijn;  

- Andere partijen (stakeholders) in Den Haag te enthousiasmeren zodat e.e.a. kan worden 

omgezet in gemeentelijk beleid. 

 

 

 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Aanvalsplan-Werkgelegenheid-Den-Haag-maakt-werk.htm
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6. RONDVRAAG EN SLUITING 

De secretaris deelt mee dat de collecte voor De Vaillant ruim 220 euro heeft opgeleverd. Het bestuur 

verdubbelt dit bedrag en zal zorgen dat de gift bij De Vaillant terechtkomt. Daarna sluit de voorzitter 

de vergadering.  


