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Verslag van de ALGEMENE AFDELINGS VERGADERING D66-
NOORDENVELD, gehouden op Donderdag, 25 maart in de Brinkhof in Norg  

  
Aanwezig: Rob Dingen, Paul Eisenga, Gerbrant Fennema, Joop Kalb, Feredrik van Lokeren 
Campagne, Tonnis Meier, Johan Sagel, Herman Sips, Wim Vegt, Klaske Vogel 
Afwezig met kennisgeving: John Simons, Aart Verweij, Hetty van Dijk 
 
 Opening, enz. 
Applaus voor Gerbrant. Na 4 jaar zijn we weer terug in de Raad! Bestuur trakteert op  
gebak bij de koffie.  
Twee nieuwe leden worden hartelijk welkom geheten: Rob Dingen uit Roden, zelfstandig 
consultant en Paul Eisenga uit Nw Roden tandarts te Groningen. 
 
Mededelingen:  
 - mededelingen afdelingsbestuur. Er is weer een landelijke Nieuwsbrief gekomen met 
informatie over verkiezingen. Frederik is van plan naar Utrecht te gaan, een 
kennismakingsavond met kandidaten voor de komende Tweede Kamer verkiezingen,  
- uit regiobestuur Drenthe: Binnenkort (19 april)is er weer een regiovergadering. Gerbrant 
was`aanwezig op een bijeenkomst van nieuwe D66 raadsleden in Drenthe. In alle Drentse 
gemeenten zit D66 in de raad!  
- overige mededelingen: Op verzoek van de leden krijgen die allemaal een geactualiseerde 
ledenlijst van onze afdeling toegezonden.  Aktie secr. 
 
Verslag Algemene Afdelingsvergadering 14 januari 2010. 
Op p: GN moet zijn GL= Groen Links. Frederik betreurt achteraf, dat een lijstverbinding met 
GL niet beter is voorbereid, noch door GL, noch door ons. Het had deze combinatie een 
restzetel op kunnen leveren. Volgende keer beter! 
Op p 2: Er zijn 1400 stemmen nodig voor 2 zetels. Voor het overige wordt het verslag 
goedgekeurd met dank aan de secretaris. 
 
Terugblik op de verkiezingscampagne Gemeenteraadsverkiezingen 2010 

! Frederik, onze campagneleider vindt, dat we niet goed genoeg campagne hebben 
gevoerd. D66 was weinig zichtbaar, te weinig leden waren actief -" meer canvassen, 
dat is effectief. Wij moesten het hebben van free publicity, waar andere partijen meer 
geld beschikbaar hadden. Canvassen werkt, folders uitdelen is niet effectief. We zijn 
wel actief op de website geweest (foto van 4 kandidaten in de sneeuw werd 200x 
bekeken). Via advertenties in de Krant vroegen wij aandacht voor filmpjes op de 
website 

! D66 kandidaten zijn naar 6 forums geweest, maar moesten daarbij  vaststellen over 
flinke kennisachterstand te beschikken met betrekking tot concrete zaken. Die forums 
zijn overigens bezocht door veel eigen achterbannen, behalve bij de bijeenkomst 
over de WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) en bij de LTO-avond in Een 

! Het verkiezingscarrousel op de weekmarkten van Norg, Roden, Peize bleek een 
mislukking: slecht weer, weinig tot geen publiek. 

!  Groen Noordenveld had sterke campagne, waren volop in t nieuws en in beeld, 
hadden veel mensen actief op de been weten te krijgen. Ook Groen Links had last 
van GN ( minder stemmen). 

! Is gebruik van een website wel effectief? Rob Dingen zegt, dat D66-geinteresseerden 
zich vooraf via kieswijzer/website laten informeren. 
Er was, ook uit andere partijen, veel kritiek op de samenstelling van de gemeentelijke 
kieswijzer. Attentie in 2014! 

! Ons verkiezingsprogramma had eerder klaar moeten zijn 
! Algemeen is de les wordt zichtbaar! 
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Karel Stoop heeft als oud-raadslid de hele dag op een stembureau doorgebracht. Een heel 
leerzame ervaring vindt hij. Hij beveelt het alle leden aan. 
Raadslidmaatschap. 
Eenmansfractie in de Raad zijn is zwaar.  
Voorgesteld wordt om Frederik van Lokeren te laten optreden als plaatsvervangend raadslid. 
Een plv-raadslid mag naar alle Raadscommissies maar mag niet optreden in de 
Gemeenteraad zelve. Dat is voorbehouden aan het gekozen raadslid. 
Elke maandagavond, voorafgaande aan elke raadsvergadering is er voor de D66 fractie en 
ruimte beschikbaar voor fractieberaad. Dit beraad is openbaar. 
Vergadering gaat akkoord met dit voorstel 
 
Instellen D66-Steunfractie. (SF) 
Frederik van Lokeren, Johan Sagel en Tonnis Meier zijn bereid de steunfractie te bemannen. 
Gerbrant is daar heel blij mee. De heren hebben in de verkiezingscampagne al goed samen 
weten te werken. 
Uit de vergadering komt de suggestie aan de leden van de steunfractie om bij de andere 
leden hun kennis en kunde te inventariseren.  
De SF kan dan leden bevragen over bepaalde zaken. SF mag dat doen zelfstandig, buiten 
bestuur om. 
Aldus wordt besloten 
 
Beleidstrategie D66 
A.s. maandag komt dat al aan de orde: welke aanpak kiezen wij en voor welke 
onderwerpen? Onze speerpunten:Onderwijs, WMO, Intergemeentelijk Structuurplan, 
recreatiewoningen Norgerduinen. 
 
.Financiën 
Een raadslidmaatschap levert een geldbedrag op voor de fractie (Grootte?), bedoeld voor 
acties vd fractie, bijv. scholing. Gemeente brengt ook kosten in rekening. Afgesproken wordt, 
dat Gerbrant over de omvang, de richting en gebruik van deze geldstroom overlegt met John 
Simons.  
 
Campagne landelijke verkiezingen.  
Plakborden staan gered op 9 juni.  
Frederik van Lookeren zal ook hierin weer onze campagneleider zijn. 
 
RONDVRAAG. 

! De organisatie van de traditionele Ot&Sien loop op 12 juni in Roden gaat veel 
organisaties om deelname vragen. Estafette over 5x 4 km. 

! Paul Eisenga en Rob Dingen danken voor de gastvrije ontvangst. 
 
 
 Datum volgende vergadering: 3 juni in Peize, voorzitter regelt locatie en agenda. De 
secretaris is afwezig 
 
 

    
 De secretaris, 
 
 Joop Kalb, 
E-mail: jj.kalb@hetnet.nl ; tel: 0592-613854 
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