
 
 

 
 
AAV D66 De Bilt 
Datum : Maandag 4 november 2019 
Tijd : 20.00 – 22.00 uur 
Aanwezigen : Er is een bestuurlijk te gebruiken interne presentielijst (PDF) 

van lokale D66-leden, het D66 De Bilt bestuur en de D66 De 
Bilt fractie. 

Locatie : Mauritshoeve, Maartensdijkseweg 9, 3723 MC Bilthoven 
Afwezig  : Lia de Vos (met afmelding) 
Notulist : Vanetta Smit 
 
 
Notulen (Concept) 

 
20u00 Verenigingszaken (besloten) 
De gangbare en bijkomende te behandelen punten in de halfjaarlijkse en 
besloten ledenvergadering, zoals de financiële verantwoording, installatie en 
aftreden bestuursleden, et cetera. Dit gedeelte wordt in voorliggende notulen van 
deze bijeenkomst hieronder besproken. 
 

1. Opening & vaststelling agenda (Popke Wagenaar) 
Interim-voorzitter Popke Wagenaar heet iedereen van harte welkom. 
 
De agenda wordt conform het voorliggende vastgesteld. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken (Popke Wagenaar) 
Een opmerking: als lokale afdeling hebben we te maken met een sterk vergrijzend 
ledenbestand dat zich op dit moment het sterkst laat zien in de moeilijke -edoch 
noodzakelijke- versterking van het bestuur. Hierover volgt verderop in de 
vergadering meer. 
 

3. Bespreken en vaststellen van de notulen van de AAV 19 november 2018 (Popke 
Wagenaar) 
Deze wordt onomwonden door alle aanwezigen vastgesteld. 

 
4. Bestuurswisseling 

a) De interim-voorzitter neemt het woord en deelt mede dat er helaas geen enkele 
reactie op de voorzittersoproep via de nieuwsbrief is gekomen. Er zijn veel 
gesprekken gevoerd, maar deze leverden helaas nog geen nieuwe bestuursleden 
op. 

b) Huidig interim-voorzitter Popke Wagenaar introduceert het voorstel om René 
Frankena tot nieuwe bestuursvoorzitter aan te stellen. Hier wordt unaniem door 
de leden mee ingestemd.  

c) Met de voordracht van René Frankena wordt unaniem ingestemd. Bij deze is 
Popke Wagenaar interim-voorzitter af en heeft de lokale D66 De Bilt afdeling een 
nieuwe bestuursvoorzitter.  

d) De nieuwe bestuursvoorzitter neemt het woord: René is al sedert langere tijd lid 
en is via Ilse (voormalige bestuursvoorzitter) binnen gehaald, De laatste tijd heeft 



René veel direct betrokkenen bij de afdeling veelvuldig gesproken en beter leren 
kennen. Dit contact wordt door René als zeer positief ervaren. Om meer mensen 
binnen de afdeling uitgebreider te kunnen spreken en nieuwe leden te leren 
kennen, hoopt het bestuur in ieder geval in het komende voorjaar een 
voorjaarsborrel te kunnen organiseren. Er stond afgelopen zomer een 
zomerbijeenkomst gepland, helaas heeft het bestuur dit door destijds 
onvoorziene omstandigheden moeten afblazen. René zal zich vanuit zijn rol vooral 
richten op de procesinhoudelijke en bestuurlijke kant van het politieke proces. 

e) De nieuwe voorzitter richt zijn woord tot de zojuist afgetreden interim-
bestuursvoorzitter Popke Wagenaar en dankt hem voor zijn inzet om tijdelijk de 
honneurs waar te hebben genomen namens het bestuur van D66 De Bilt. René 
dankt Popke voor zijn persoonlijke hulp en begeleiding om René ‘in het zadel’ te 
begeleiden door het delen van zijn kennis en inzichten.  

 
5. Bemensing  

a) Als reeds eerder in de vergadering vanavond gezegd, is er een groot zorgplicht 
omtrent de bemensing in zowel fractie als bestuur. Zeker ook gezie het feit dat de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 spoedig in het zicht zullen komen.  

b) Voor wat betreft het bestuur gaat het om de specifieke functies die vacant zijn in 
de vorm van secretaris en campagne coordinatie tijdens verkiezingen. 

c) De fractie zoekt een commissielid en een fractiesecretaris.  
 
Belangrijk is vooral mond-tot-mond-reclame, de aanwezigen wordt dwingend 
gevraagd deze boodschap mede uit te dragen en mee te denken over mogelijke 
bemensing.  

 
6. Financieel 

a) Toelichting 'Vrijspelen dubbel aangehouden reserves' (John van Brakel), zie 
bijlage ‘Congresvoorstel duurzame partijfinanciën’) 
Vanuit de landelijke afdeling van D66 wordt er komend congres (09112019) een 
voorstel ter stemming gebracht voor een nieuwe partijfinanciering die veel vraagt 
van de lokale afdelingen. Fractielid John van Brakel geeft de essentie van dit 
voorstel weer met bijkomende gevolgen voor de financiële situatie in De Bilt: dit 
gaat onze afdeling 1650 euro op jaarbasis kosten. Daarnaast wordt deze financiële 
herstructurering gefaseerd ingebracht, terwijl men beter juist het grotere geheel 
(met alle financiële consequenties van dien) in één keer zou moeten beoordelen. 
De D66-afdeling Woerden gaat een amendement indienen mits dit voorstel 
daadwerkelijk ter stemming wordt gebracht.  
 
Vraag vanuit John aan de leden is of wij dit amendement van Woerden willen 
ondersteunen wanneer dit wordt ingebracht. Hier reageert de ledenvergadering 
positief op. 
 

b) Vaststelling begroting 2020 (zie bijlage) (Peter vd Horst)  
De begroting voor 2020 kent weinig tot geen verschillen in vergelijking tot de 
begroting in 2019. 
Het wordt wel een probleem als we -conform het bovengenoemde voorstel van 
D66 landelijk- geld moeten afstaan aan de landelijke partijkas. Dit bedrag wordt 
bepaald aan de hand van de hoogte van de algemene reserve. Mede om die 
reden, en vooral met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen, 
worden de budgetten voor kadertrainingen en campagneactiviteiten 
gereserveerd.  
 
Een algemene reserve hebben we niet, dit zit in de campagnereserve. 80% van de 



afdracht van de fractie gaat naar de verkiezingsreserve. Vorige campagne heeft 
het bestuur 7500 euro uitgegeven. Voor kadertrainingen wordt 2200 euro 
gereserveerd en voor ledenactiviteiten 1000 euro, ook de komende jaren. Wat 
resteert, wordt weer een reservering.  
In afwachting van de uitslag van het komende congres zal de begroting wel dan 
niet worden aangepast. 
 

7. Van de fractie (exclusief onderwerp woningbouwlocaties) (Donja Hoevers) 
Donja Hoevers neemt namens de fractie het woord: 

a) Laatst had de fractie een avond met een Tweede Kamerlid georganiseerd, maar 
er was geen één D66-lid. Dat is een gemiste kans geweest. Graag willen we als 
fractie meer van dit soort avonden organiseren, maar dan moeten we wel kunnen 
rekenen op een opkomst van onze kant. 

b) Onlangs hebben we weer de Algemene Beschouwingen gehad in de 
gemeenteraad. Er moet helaas op de begroting bezuinigigd worden, dat gaat pijn 
doen. Als coalitie hebben we ervoor gekozen om onze begroting sluitend te 
maken (zonder nieuwe schulden aan te gaan), maar dat betekent wel dat we 
moeten snijden. Het armoedebeleid en de vroeg- en voorschoolse educatie lijden 
hier helaas onder, dit is schrijnend. We zijn er wel trots op dat het onze wethouder 
gelukt is om deze begroting sluitend te kunnen maken. Door nu harde keuzes te 
maken, kunnen we duurzaam financieel beleid blijven voeren in de toekomst. Het 
begrotingsverhaal vanuit de fractie heeft als titel MOED: in deze tijd is er moed 
voor nodig om soms impopulaire keuzes te maken, dat is onze rode draad.  

c) Er is dringend ondersteuning nodig binnen de fractie: we zijn naarstig op zoek 
naar een commissielid en een fractiesecretaris.  

d) Het gemeentelijk verzuim wordt minder, dus dat is positief ten aanzien van de 
ambtelijke ondersteuning en andere mogelijkheden. Het is echter wel moeilijk om 
goede kandidaten te vinden omdat de salarissen weliswaar achterblijven.  

e) Tot slot zijn we als fractie zeer tevreden over onze wethouder, hij heeft een 
gedegen kennis van zaken en is heel goed in staat om het verhaal te vertalen 
naar onze inwoners. 
 

8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
Er zijn geen vragen genotuleerd. 
 

9. Sluiting besloten vergadering 
Om 20.45 uur wordt het besloten gedeelte van de vergadering voor de leden 
gesloten en maakt men plaats voor de fractie, leden en andere belangstellenden 
ten aanzien van het open gedeelte van deze bijeenkomst om in gesprek te gaan 
met elkaar over de 13, door het college voorgestelde, woningbouwlocaties binnen 
de gemeente De Bilt. 

 
10. 20u50 Pauze 

 
21u00 Met de D66 fractie in gesprek over de Woonlocaties Gemeente De Bilt (openbaar) 
 
Een openbaar gedeelte staande de vergadering waarbij een van de belangrijkste 
dossiers in de Biltse gemeentepolitiek van dit moment (de door het college 
voorgestelde 13 toekomstige woningbouwlocaties) door de fractie wordt ingezet om 
zoveel mogelijk input op te halen vanuit de achterban en inwoners van onze gemeente 
ten behoeve van een gedegen fractiestandpunt en verdere inhoudelijke besluitvorming 
hierover. 

 
Sluiting (22u00) 


