
 

DEVENTER 

VERSLAG ALGEMENE  LEDENVERGADERING 
 
Datum: 16-06-2015 
Aanvang: 20:30 uur 
Locatie: De Fermerie 
 
Opening: 

Voorzitter heet een ieder welkom. 
Voorzitter licht het doel van jaarverslag en financieel jaarrekening toe.  
Geeft aan dat er gelegenheid is om vragen te stellen.  
Deel fractie is niet in gelegenheid om aanwezig te zijn - verplichtingen elders.  
 
De volgende leden hebben aangegeven niet aanwezig te zijn;  
Jan Bugter, Peter Hermans en Piet de Noord 
 
Geen mededelingen: 

 
Jaarverslag: 
Vragen en opmerkingen.  
geen. 
 
Financieel jaarrekening: 
Harry tiemens deelt de balans en financieel gegevens met het verzoek om op 
het einde de jaarstukken weer in te leveren. 
Een ieder krijgt gelegenheid om de financieel stukken te lezen. 
 
Hoe komt het dat sommige posten begroot zijn en geld is niet opgemaakt. Is 
dit omdat we minder activiteiten ontplooien? 
Op 1 mei is er een activiteit georganiseerd bij het kantoor van Witteveen en 
Bos, deze activiteit is ook volledig door Witteveen & Bos betaald. Dit zijn de 
kleine meevallers wat maakt dat we zuinig bezig zijn.  
Maar activiteiten worden gewoon gepland. Bestuur maakt ook gebruik van 
activiteitenfonds uit Amsterdam. 
 
Naast de eigen kascommissie, zijn er nog andere instrumenten/systematiek 
om te voorkomen dat penningmeester wegloopt met de kas?  
De boekingen zijn terug te lezen uit Partij bureau administratie – Amsterdam.  
 
Het instellen van een 2e penningmeester is met huidige systematiek niet 
mogelijk. 
Zijn de geconstateerde verschillen tussen begroten werkelijkheid ook te 
verwachten volgende keer?.  Nee! dit gaat niet weer gebeuren. 
 
Zijn de uitgaven door de fractie zijn ook inzichtelijk?  



 

DEVENTER 

Uitgaven door de fractie zijn voor de leden niet inzichtelijk, fractie legt 
verantwoordelijkheid van de gedane uitgaven af aan de gemeenteraad 
 
Decharge: Stukken zijn verder goed gekeurd. 
Potentiële kandidaten voor de Kascommissie: Peter valk en Piet de Noord. 
Geen bezwaar en er is ook niemand die tot de kascommissie wil toetreden; 
 
Chris van Hoeve treedt terug als bestuurslid.  
Vincent Stijns heeft aangegeven te willen toe treden tot het bestuur. 
Hij geeft aan veel zin erin te hebben.  
Op zijn toetreding tot het bestuur is er vanuit de ALV geen bezwaar. 
 
Vincent heeft nu officieel toegetreden tot het bestuur, 
 
Informele fractie verantwoording: 
Jurgen Goeier: 
Voorjaarsnota staat volgende week op de agenda: 
Wat speelt nu allemaal binnen de Fractie? 
 

o Vragen gesteld aan college: afvalbakken overvol. Wegwerkzaamheden 
en wegafsluitingen - poortjes bij het station. 

o Detailhandelsvisie in binnenstad. 
o dierenpark Arusha 
o prestatieafspraken wonen - inventarisatie WMO - AWBZ en 

gemeentelijke verantwoordelijkheid. - speelgoed museum    
o bezuiniging in het onderwijs. - speelplekken - verbinding naar de 

burgers vanuit de politiek - voorjaarsnota: voorgenomen bezuinigen op 
onderwijs(school, sport en cultuur 

o de heeft van te bezuinigen bedrag terugbrengen richting onderwijs 
huisvesting Etty Hillesum. 

o speelplekken bezuinigingsbesluit alle speelplekken te verwijderen - 
teruggebracht tot een kwart van speeltuinen, naast scholen en minder 
opbaar speelplekken. 

o Speelplekken worden door bewoners in eigen beheer genomen. 
 
Rond vraag: 

Harry Bolt: 
TTIP handelsverdrag Europe - America - consquenties nationaal - lokaal 
niveau? 

 
o Sluiting officiële deel: 


