
 

          

Notulen Algemene Ledenvergadering 23 september 2016 

Datum: 23 september 2015 
Aanvang: 20:00 uur 
Locatie: Noordkade Veghel 

 
1. Opening door de voorzitter. 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn komst en opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda. 
Mevr. Soedamah merkt op dat de vaststelling van de notulen mist. Volgende vergadering 

worden deze vastgesteld en meegenomen. 

3. Mededelingen. 
Eerder vandaag is een brief rondgestuurd waarbij de verklaring van de PvdA Meierijstad 
inzake het vertrek van Laurens van Voorst te lezen valt. 
Aangezien het een fractieaangelegenheid is, zou Lambèr eigenlijk het woord doen, aangezien 
hij afwezig is doet Menno het woord. 
Menno geeft aan dat eerder (onder andere vorige week) enkele zaken gespeeld hebben 
m.b.t. de huisvestingskwestie van het gemeentehuis. Er is een brief opgesteld door Laurens, 
welke niet gesteund werd door de coalitiepartijen, maar zij hadden hier ook geen bezwaar 
tegen. 
De uitingen op social media daarentegen zijn verkeerd gevallen bij deze coalitiepartijen, wat 
voor hen de druppel was. Dit leidde tot een stevige discussie binnen de coalitie. Men 
concludeerde, n.a.v. deze discussie dat er slechts twee mogelijkheden overbleven: 
- PvdA Schijndel stapt uit de coalitie 
- Laurens van Voorst stapt uit de PvdA 
Uiteindelijk heeft Laurens zelf gekozen voor het laatste punt en besloten een nieuwe partij 
op te richten. De eerder genoemde brief is niet geschreven om Laurens te beschadigen, maar 
de coalitiepartijen vonden het belangrijk dat de PvdA zich enigszins zou distantiëren.  
 
Riny licht toe waarom op eerste hand gekozen is voor de beslotenheid van de vergaderingen 
over de huisvesting van de nieuwe gemeente (de reden dat Laurens een brief opgesteld had). 
Dit is zo gedaan, omdat men eerst het eigen personeel wilde informeren. Vervolgens zou het 
de openbaarheid in gaan.  
 
Riny legt uit, n.a.v. een vraag, dat het beter was geweest antwoord te geven waarom er 
gekozen is voor een besloten vergadering. Menno voegt toe dat, naar aanleiding van de 
brief, de fractievoorzitters nogmaals uitgenodigd waren om hen hierover te informeren.  
 
Mevr. Soedamah informeert of al gepeild is bij Laurens over het ‘terugbrengen’ van de zetel 
en tevens de wettelijkheid betreffende het behoud van de zetel. Roeland voegt aan dat 
Laurens een formulier getekend heeft waarin hij verklaart dat hij de zetel weer terug zou 



 

geven aan de PvdA bij eventueel vertrek. Ondanks dat dit niet volledig rechtsgeldig is, 
kunnen we hem beroepen op de moraliteit.  
Menno geeft aan dat de coalitiegenoten, noch de fractiegenoten gezegd hebben dat Laurens 
op zouden moeten stappen. Telkens zijn er, van beide zijden voorstellen gekomen welke 
over en weer niet geaccepteerd werden. Uiteindelijk heeft de keuze om op te stappen bij 
Laurens gelegen. Mevr. Soedamah voegt toe dat zij het zeer spijtig vindt dat Laurens op deze 
wijze in de pers wordt benoemd.  
 
Sikko voegt toe dat de persoonlijke aanval op burgemeester Adama niet zo bedoeld is. 
 
Freddy Cuijpers vraagt of de coalitiepartijen nu aangegeven hebben of voor hen de zaak 
hiermee afgedaan is. Menno beantwoordt dat PvdA Schijndel  een betrouwbare partner wil 
blijven. Dit door o.a. enige afstand te nemen van Laurens en geen politieke tactische 
spelletjes met hem te gaan spelen.  
 
Ivo geeft aan dat er tijdens de informele borrel nog de mogelijkheid is om één op één te 
bevragen. 
 
Naar aanleiding van de vraag van mevr. Soedamah geeft Ivo aan dat er twee bestuursleden 
uit Sint-Oedenrode om verscheidende redenen de partij verlaten hebben.  
 

4. Formele afvaardiging voor congressen en bijeenkomsten: 
Roeland geeft aan dat er nog steeds twee Schijndelse afgevaardigden op de lijst staan.  

a. Gewest; 
Hiervoor dienen we een afgevaardigde bereid te vinden, Dimitri geeft aan dat hij zijn 
plek ter beschikking stelt en Ivo Boddé neemt deze op. Peter Roosendaal zal 
fungeren als plaatsvervangende.  

b. Landelijk. 
Toegelicht wordt hoeveel afgevaardigden er precies mogen zijn. 
Arie de Zwart geeft aan dat hij graag afgevaardigde wordt met Michael Soedamah als 
vervangende 
 

5. Voorstel verkiezingsprocedure 
Peter geeft aan dat er iets niet helemaal juist gelopen is. Zowel bij agendapunt 5 als 7 staan 
stukken bijgevoegd die eigenlijk samen vallen. Daarom stelt hij voor dit op punt 7 te 
behandelen. 
 

6. Verkiezingen: 
a. Samenwerking GroenLinks 

Vanuit het bestuur en de fractie van Schijndel is het idee gekomen om samen te gaan 
werken met GroenLinks. GroenLinks staat welwillend in een dergelijke 
samenwerking. Zowel binnen de PvdA als in GroenLinks wordt bij de leden gepeild of 
zij positief staan in deze samenwerking.  
Daarom wordt de leden bij dezen gevraagd of zij voor een samenwerking zijn.  
Arie uit dat hij hier positief instaat. Hij betoogt dat er in de drie gemeenten slechts 



 

één PvdA fractie is, vandaar dat zijn voorkeur voor de samenwerking is om slagkracht 
te creëren. 
Menno geeft aan hier eveneens positief in te staan. In Meierijstad is de visie groen 
en natuur ook belangrijk. Vandaar dat we sterker zouden worden uit GroenLinks en 
niet enkel handelen t.b.v. electorale winst.   
Er wordt toegevoegd dat PvdA en GroenLinks als het ware samen begonnen zijn en 
later uit elkaar gegroeid zijn. 
Ivo laat weten dat de partijen steeds verder naar elkaar toe groeien. 
Sikko geeft aan dat het groene imago van GroenLinks sterker aanwezig is dan bij de 
PvdA, vandaar zijn voorkeur. Personen kunnen immers op deze wijze sneller binding 
voelen. Roeland geeft aan dit volledig te onderschrijven. 
 
Marja geeft aan dat ze het fijn zou vinden als zij meer weet, alvorens ze volledig kan 
instemmen hiermee. Ivo geeft aan dat we nu in gesprek gaan en later met een 
formeel voorstel te komen. Anton voegt toe dat het verstandig is de landelijke 
herkenbaarheid te allen tijden beschikbaar te houden. 
 
Riny geeft aan dat de praktische problemen opgelost kunnen worden en nu gepeild 
moet worden of men überhaupt positief staat in een samenwerking met GroenLinks. 
 
Freddy geeft aan enkele praktische problemen te voorzien.  
Allereerst dat GroenLinks nog opgericht moet worden in een kort tijdsbestek.  
Verder zegt hij een tegenstander te zijn van samenwerking, maar indien er toch voor 
gekozen wordt, de lichtste vorm zijn voorkeur geniet. 
 
Menno licht toe dat samenwerking eigenlijk niet bestaat. Want samenwerking zou 
leiden tot een vorm van kannibalisme. Immers creëren we dan een concurrent.  
 
Het voorstel luidt, dat het bestuur op een later moment met een voorstel komt naar 
de leden. En er op dit moment gestemd wordt of het bestuur in gesprek mag gaan 
met GroenLinks.  
 
Resultaat van de stemming of het bestuur gesprekken mag gaan voeren met 
GroenLinks: 
Voor: 15 
Tegen:  3 
Onthouding: 2  
 
Ivo geeft aan dat hij, ondanks zijn stemgedrag, wel op realistische wijze zal handelen 
in het bestuur. Hij zal er niet voor kiezen om een samenwerking door te drukken. 
 
Michael licht toe waarom hij gekozen heeft voor onthouding. 
 



 

Ivo benadrukt dat we dus beginnen als PvdA Meierijstad en we in een later stadium 
kunnen bepalen of er een samenwerking gaat plaatsvinden 
 
 

b. Draaiboek en campagne 
Anton geeft aan dat getracht is het draaiboek samen te vatten in enkele sheets. 
De agenda en planning wordt getoond op de sheets en te vinden in de bijlage. 
Deze planning wordt gestuurd naar de leden, zodat iedereen de belangrijke data bij 
de hand heeft. Let wel, dit zijn deadlines, dus enkele zaken kunnen naar voren 
gehaald worden.  
Hierbij is belangrijk dat we in oktober / november een volgende ALV plannen met 
o.a. als doel de profielschetsen voor wethouder en raadslid plaats laten vinden. 
 
Michael geeft aan dat we de enige herindelingsgemeente in Nederland zijn met een 
verkiezing en er dus ook volop aandacht komt. Des te meer, aangezien vier maanden 
later de landelijke verkiezingen zijn.  
Alvorens een strategie gemaakt kan worden dienen we eerst te weten wat het 
krachtveld is.  
Van belang is het dat wij uitdragen dat wij PvdA Meierijstad zijn. De zogenaamde 
branding. Op verschillende manieren gaat er informatie gewonnen worden. Actieve 
benadering, triggering etc. 
De basis die ligt bij PvdA Schijndel is solide en sterk, wel dienen we ook hier aan de 
bak te gaan. Immers zal in de komende verkiezingen meer concurrentie in o.a. de 
vorm D66 komen. Sint-Oedenrode kende de laatste vier jaar vrij weinig PvdA geluid. 
In Veghel is PvdA samengesmolten in Hart voor Veghel. Wel is hier tijdens 
verkiezingen flink campagne gevoerd.  
Zo trachten we PvdA te herintroduceren in Veghel en Sint-Oedenrode. Ondanks dit, 
is er tijdens de afgelopen verkiezingen aardig wat gestemd op PvdA in deze twee 
kernen. 
 
Het campagneteam bestaat op dit moment uit twee personen. Freddy en Michael. 
Hiervoor zoeken zij ook nog extra handen, slimme koppen en anderen die willen 
helpen. In principe zouden we minimaal vijf personen nodig hebben om alles goed 
uit te kunnen zetten. De landelijke en gewestelijke afdelingen kunnen ons hierin 
ondersteunen. Hiertoe dienen bepaalde zaken ietwat geconcretiseerd te worden. 
Simpel gezegd zouden we een boodschappenlijstje moeten maken wat we nodig 
hebben van de afdelingen. Doordat PvdA in de naam blijft kunnen we deze 
ondersteuning te allen tijden ontvangen. Ook bij een eventuele samenwerking met 
GroenLinks. Tijdens de ALV van 6 juli zal de campagnestructuur voorgelegd worden. 
 
Riny waarschuwt dat we de verkiezingen niet moeten laten kapen door de landelijke 
partijen. Het wordt een verkiezing voor PvdA meierijstad. En geen PvdA landelijk met 
Diederik Samsom, Jeroen Dijsselbloem etc. 
Daarbij is te denken aan landelijke kopstukken, die thematisch deze kant opgehaald 
kunnen worden om aandacht te trekken, zonder dat het gaat overheersen.  



 

 
Toegevoegd wordt dat we moeten nagaan wat andere mensen verwachten van 
Meierijstad. Deze vraag kunnen we gaan stellen tijdens de eerste bijeenkomst die 
gehouden wordt. 
De activiteit die uitgebouwd wordt, zal op dezelfde dag plaatsvinden in Sint-
Oedenrode als in Schijndel. Ene dagdeel hier, andere dagdeel daar.  
Voor Veghel is de koopzondag het ultieme moment, gezien de activiteiten die daar 
plaatsvinden.  
 
Freddy brengt in dat een ‘spreekuur’ tot de mogelijkheden kan behoren om ons te 
profileren, maar ook een instrument in aanloop naar de verkiezingen.  
 
Ivo geeft aan dat we de straat op gaan en op zoek gaan naar personen die de 
werkgroep willen versterken. Met als tussenvoorstel wordt een brainstromavond 
gepland en vervolgens kijken naar de voortzetting. Michael zal de uitnodiging snel 
versturen. 
 

7. Samen de verkiezingen in 
a. Kieslijscommissie 

Martha licht het bijgevoegde bestand toe, waarin een aantal voorstellen in 
opgenomen zijn. Dit bestand is in meerdere onderdelen opgedeeld. Artikel 5.3 
 
Voorstel  1 m.b.t. het tegelijkertijd laten plaatsvinden van de samenstelling van de 
lijst en kiezen van de lijsttrekker. M.a.w. geen lijsttrekkersverkiezing.  
De meerderheid (iedereen -2) is het met dit punt eens. 
Peter licht toe dat dit voorstel gedaan is, aangezien wij verwachten dat Veghel voor 
Veghel zal stemmen en Schijndel voor Schijndel etc. met een dergelijke verkiezing. 
Ter verduidelijking is een ledenraadpleging enkel voor de lijsttrekker en een ALV 
wordt uitgeschreven om de kieslijst vast te stellen. De leden houden dus het laatste 
woord. 
 
Voorstel 2: M.b.t. redelijke afstand wordt bedoeld dat men niet actief betrokken is 
bij de politiek. De onafhankelijke persoon zou een PvdA persoon zijn vanuit landelijk.  
Eens- iedereen – 2 
 
Voorstel 3 en 4: Er zijn nog geen namen, maar het bestuur kan ook een mandaat 
gegeven worden de commissie samen te stellen. De volgende ALV kunnen de 
personen ook voorgesteld worden. 
Eens: meerderheid : iedereen -3 
 
Voorstel 5: profielschetsen. De profielschetsen gaan opgesteld worden door de 
onafhankelijke kandidaatstellingscommissie. Hen staat natuurlijk vrij bestaande 
schetsen te gebruiken. 
Eens: unaniem (één blanco) 
 



 

Voorstel 6: periode kandidaatstelling en wijze van kandideren.  
Eens: unaniem (één blanco) 
 

 
b. Programmacommissie 

Er is een stuk opgesteld. In Veghel en Schijndel liep het opstellen van het programma 
net iets anders t.o.v. elkaar. Gekozen is om de wijze, zoals beschikbaar bij PvdA 
landelijk, over te nemen. 
Uiteindelijk gaat het er om dat er een flinke groep is om het programma op te 
stellen. Namens het bestuur zullen Roeland en Peter plaatsnemen, zij zullen zich niet 
onthouden van inhoudelijke discussies, maar wel voornamelijk een faciliterende rol 
spelen. 
Naast de activiteiten ‘op de straat’, gaat er een wervingsbrief gestuurd worden aan 
iedereen. Ondanks dat dit campagneactiviteiten zijn kunnen we middels deze weg 
input krijgen voor het programma. Concreet vraagt Peter men zich kandidaat te 
stellen.  
Menno vraagt naar de situatie binnen Hart voor Veghel m.b.t. profilering. Riny geeft 
aan dat men de vrijheid krijgt om te profileren, wel conform het coalitieakkoord.   
 
 

c. Verdere ondersteuning 
Zie bovenstaande 
 
 

8. Jubilea.  
- 

9. Rondvraag. 
-Peter: vorige punt is afgesloten, wie zich nu niet wil aanmelden kan Peter persoonlijk 

mailen. Jimmy stuurt hier snel een mail over naar de leden.  

-Roeland geeft aan dat, door het wegvallen van Laurens, een groot gat ontstaan is. Freddy 

geeft aan dat hij dit gat enigszins wil opvangen. Roeland en Freddy spreken dit later af. 

 

-Menno stelt zich beschikbaar voor verschillende functies. 

-Jan geeft aan dat hij veel niet verstaan heeft door o.a. de galm. De volgende keer wordt een 

andere locatie gekozen met een betere akoestiek.  

-Ook is gevraagd hoe groot het ledenbestand momenteel is. Roeland heeft dat nog 
uitgezocht: 86 leden, waarvan 7 uit Sint Oedenrode, 31 uit Veghel en 48 uit Schijndel.  
 

10. Sluiting.  
 

 


