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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING PVDA DEN HAAG 
 
Datum:  Dinsdag 8 december 2015  
Tijdstip:  19.30 uur (inloop), 20.00 uur (start vergadering) 
Locatie:  Idazaal (Juffrouw Idastraat 2, ingang via binnenplaats aan de Prinsestraat)  
 

1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA 

Op  4 december j.l. is Martha Tomeij overleden. Martha was een van onze trouwste leden, een 

warme en positieve vrouw met een vuurrood hart. Aan de start van de vergadering hebben we 

Martha herdacht, met toespraken van Martijn Balster, Renee van Wirdum en Lex Hegt. De 

aanwezigen sluiten de herdenking af met een minuut stilte en het zingen van de Internationale.  

 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn de volgende 

mededelingen:  

- De inzamelactie voor De Vaillant (tijdens de vorige ALV) heeft 450 euro opgebracht.  

- Tijdens en na deze vergadering is er een collecte t.b.v. de Decemberactie van Omroep West 

voor de Voedselbank.  

- Op 8 januari is de Nieuwjaarsborrel. Een ieder is hierbij uitgenodigd, maar zal ook nog een 

schriftelijke uitnodiging ontvangen. Daarnaast zijn het bezoek van de werkgroep 

Ouderenbeleid aan de Tweede Kamer; het werkdebat en de eerstvolgende canvasactie 

aangekondigd.  

- Er is vlak voor de vergadering een actuele motie binnengekomen van Jan van Kranenburg, 

met een oproep aan de fractie om zich maximaal in te spannen om ADO te redden. Deze 

wordt betrokken bij de fractieverantwoording.   

 

2. FRACTIEVERANTWOORDING  

Na een algemene inleiding door fractievoorzitter Martijn Balster hebben de fractieleden een 

mondelinge toelichting gegeven op de eigen portefeuilles. De fractie hanteert bij het raadswerk vijf 

uitgangspunten: iedereen goed werk, iedereen goed wonen, goede zorg dichtbij, elke straat op orde 

en één Den Haag.  

 

Desgevraagd zegt de fractie toe om bij de eerstvolgende fractieverantwoording de voortgang (t.o.v. 

verkiezingsprogramma, coalitieakkoord en motie van de ALV) ook op schrift te stellen. Naast 

bespreking in de ALV biedt dit de opstap voor werkgroepen om samen met de fractie initiatieven te 

ontwikkelen, om delen uit het programma alsnog te realiseren. Michiel Hardon complimenteert de 

fractie en de wethouder voor de wijze waarop politiek is gemaakt van het vluchtelingenvraagstuk. 

Politieke aandacht blijft evvenwel nodig, met name ook ten aanzien van de ombouw van 

kantoorgebouwen.  

 

Hierna vindt in de foyer informeel gesprek plaats tussen de aanwezige leden en politici.  

 

Na de pauze geeft wethouder Rabin Baldewsingh een update van de ontwikkelingen op zijn 

portefeuilles (Sociale zaken, werkgelegenheid, wijkaanpak en sport) en in bredere zin de stip die hij in 

het college continue links van de horizon plaatst.  
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3. PROCESVOORSTEL VOOR VERVULLING VACATURES AFDELINGSBESTUUR 

De secretaris geeft een toelichting op het voorstel, n.a.v. de gewijzigde bestuurssamenstelling. 

Hierna volgen vanuit de vergadering een aantal verhelderende vragen en enkele kritische 

opmerkingen. Vervolgens wordt het voorstel in stemming gebracht. De vergadering stemt, met 

ongeveer 50 stemmen voor en drie stemmen tegen, in met het volgende proces:  

1. Een commissie zal het huidige afdelingsbestuur op kortst mogelijke termijn adviseren over de 

invulling van drie vacatures (die het bestuur binnen enkele dagen zal openstellen):  

o Bestuurslid vrijwilligers 

o Algemeen bestuurslid (aspirant secretaris) 

o Algemeen bestuurslid (aspirant penningmeester) 

2. Dezelfde commissie zal een voorstel doen aan de ledenvergadering (in april/mei 2016) over 

de invulling van het afdelingsbestuur in de periode 2016/2018. Deze procedure zal in het 

voorjaar 2016 opgestart worden.  

 

4. BEGROTING 2016  

De penningmeester geeft een korte toelichting op de concept begroting 2016. De vergadering stelt 

de begroting 2016 met algemene stemmen vast.  

 

5. OPDRACHT EN SAMENSTELLING COMMISSIE ‘VAN WAARDE VOOR DEN HAAG’ 

Eerder is met de ledenvergadering het voornemen gedeeld om een Haagse vertaling te geven aan 

het landelijke initiatief ‘Van Waarde’. Na een korte toelichting van de voorzitter stelt de vergadering 

de opdracht met algemene stemmen vast.  

 

Daarna gaat de voorzitter van de commissie (Anke van Kampen) in op de werkwijze van de 

commissie: de stad en de vereniging in, ideeën ophalen voor meer waardegerichte politiek, 

verwoorden wat de commissie aantreft en zou willen veranderen. Dit betekent niet dat de 

aanwezigen een jaar moeten wachten op iets van deze commissie. Juist is de bedoeling dat iedereen 

meewerkt, waarbij de commissie als ‘kerngroep’ fungeert. Geinteresseerden kunnen zich melden bij 

de secretaris (Mikal Tseggai), of een van de commissieleden. Klik hier voor meer informatie.  

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering.  

https://denhaag.pvda.nl/wieiswie/commissie-van-waarde-lokaal/

