
	  
	  
D66	  afdelings	  vergadering	  16-‐4-‐14	  
	  
Aanwezig	  	  K.Stoop,	  J.W.den	  Oudsten,	  J.Sagel	  ,	  J.Kalb,	  F.van	  Lookeren,	  H.Laan,	  P.Eisenga	  
	  
Bericht	  van	  afwezigheid:	  B.	  Van	  de	  Meer,	  J.Pepping,	  R.de	  Jong,	  H.Sips,	  H.Satter.	  
G.Fennema	  
	  
Na	  de	  opening	  van	  de	  vergadering	  door	  H.Laan	  wordt	  het	  bericht	  van	  H.Satter	  
voor	  gelezen.	  Ze	  was	  zeer	  vereerd	  met	  het	  aantal	  voorkeurstemmen	  dat	  op	  	  haar	  
was	  uitgebracht.	  
	  
De	  uitslag	  van	  de	  gemeenteraadsverkiezing	  was	  voor	  D66	  erg	  goed.	  
De	  1280	  stemmen	  leverde	  2	  zetels	  op.	  
De	  coalitie	  besprekingen	  zijn	  nog	  in	  volle	  gang	  en	  wat	  de	  uitkomst	  wordt	  is	  nog	  niet	  
duidelijk.	  
	  
De	  verkiezingscommissie	  (J.Kalb	  en	  R	  de	  Jong)	  wordt	  erg	  bedankt	  voor	  hun	  werk	  en	  
inzet.	  
Frederik	  doet	  dat	  als	  laatste	  taak	  .	  Daar	  hij	  in	  de	  raad	  is	  gekozen	  mag	  hij	  niet	  meer	  
voorzitter	  zijn	  en	  moet	  uit	  het	  bestuur	  terugtreden.	  
	  
Tijdens	  de	  vergadering	  stelt	  J.Sagel	  zich	  beschikbaar	  voor	  het	  bestuur.	  De	  vergadering	  	  
Stemt	  daar	  mee	  in.	  
Daar	  de	  post	  voorzitter	  door	  de	  vergadering	  	  gekozen	  moet	  worden	  kan	  dat	  pas	  later	  in	  
een	  volgende	  vergadering,	  ook	  als	  het	  bestuur	  dan	  met	  een	  voordracht	  komt	  over	  de	  
verdeling	  van	  de	  posten.	  
	  
De	  vergadering	  geeft	  de	  wens	  te	  kennen	  de	  fractie	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  steunen,	  b.v.	  door	  
een	  soort	  werkgroep	  Zorg.	  	  Dan	  kan	  de	  D66	  inbreng	  ook	  verschil	  maken.	  
(de	  Zorg	  wordt	  het	  dossier	  van	  de	  komende	  4	  jaren	  .)	  
	  
Hierna	  praat	  Frederik	  ons	  bij	  over	  de	  provincie:	  de	  omgevingsvisie	  staat	  daar	  hoog	  op	  de	  
agenda.	  	  
	  
Bij	  de	  rondvraag	  blijkt	  dat	  we	  2	  nieuwe	  leden	  hebben	  en	  deze	  hebben	  een	  welkomsmail	  
gehad.	  
De	  mails	  van	  de	  vergadering	  graag	  met	  een	  BCC	  	  anders	  weet	  iedereen	  elkaars	  mailadres.	  
(als	  het	  goed	  is	  merkt	  u	  dat	  dat	  nu	  gedaan	  is.)	  
	  
Hans	  sluit	  nu	  de	  vergadering.	  


