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Verslag:  Leden vergadering 
Datum:  donderdag 28 november 2013 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  Dorpshuis, NieuwRoden 
Aanwezig: Karin Kiemel, Wietze de Wind, Florianna de Wind, Nol Hoegen Dijkhof, Maarten 

Dulfer, Geert Willems, Henk Schelling, Ton Schimmel, Evert Jansen, Geesje 
Lokhorst-Weggemans, Jacob Lokhorst, Loes Hoff, Michaël Wiese, Jaroen Cazemier, 
Alex Wekema, Marc Brink, Geert Wolters, Ad Witlox, Albert Wemmenhove, Frens 
Sikkema, Anke Euverman, Johan Antons, Jopie de Boer, Trijnie Antons, Oeds 
Keizer, Theo Troe, Anne Doornbos, Jofien Brink, Janny vd Heijden, Aline Pruntel, 
Janneke Ulrich, Johan Boelman, Peter Jager 

Afwezig m.k.: Bert Hemsteede, Dick Blommers, Paul Kassenberg, Martha Koster, Martha vd Berg, 
Ans Molenaar-de Roos, Ivo Molenaar, Joop Parson Martje van der Heide, Klaas 
Been. 

 
 
1 Opening, mededelingen en agenda. 

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2 Vaststellen verkiezingsprogramma PvdA Noordenveld. 
Op het programma is één amendement ingediend door Maarten Dulfer. Aangenomen. Speciale 
aandacht wordt gevraagd voor de paragrafen Bestuurlijke Toekomst en Financiën. . Aangenomen. Het 
programma wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 

3 Pauze  
 

4 Benoeming stembureau. 
Nol Hoegen Dijkhof en Jopie de Boer worden benoemd als leden van het stembureau. 
 

5 Vaststellen kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen maart 2014. 
Janneke Ulrich licht de procedure toe: de lijst wordt per positie afgehandeld. Indien er geen 
tegenkandidaten zijn bij acclamatie aangenomen, anders volgt stemming. Indien gestemd wordt kan 
de tegenkandidaat kort gemotiveerd worden. 
Johan Boelman licht – als voorzitter van de kandidaats stelling commissie – de tot standkoming van 
de lijst toe. Hij geeft daarbij aan dat er geen advies over de beoogd fractievoorzitter danwel 
wethouder(s) is uitgebracht. Het is wel onderwerp van gesprek geweest. 
 
Alex Wekema en Wietze de Wind worden bij acclamatie op de posities een en twee aangenomen. 
Voor positie drie wordt Maarten Dulfer door Geesje Lokhorst en Henk Schelling als tegenkandidaat 
ingebracht. Resultaat stemming: Evert Jansen 21, Maarten Dulfer 12. Evert Jansen op positie 3. 
Voor positie vier wordt Maarten Dulfer door Geesje Lokhorst en Henk Schelling als tegenkandidaat 
ingebracht. Resultaat stemming: Anne Doornbos 25, Maarten Dulfer 7, blanco 1. Anne Doornbos op 
positie 4. 
Voor positie vijf wordt Maarten Dulfer door Geesje Lokhorst en Henk Schelling als tegenkandidaat 
ingebracht. Resultaat stemming: Ad Witlox 19, Maarten Dulfer 11, blanco 2, ongeldig 1. Ad Witlox op 
positie 5. 
De posities 6 t/m 10 worden bij acclamatie vastgesteld, de posities 11 t/m 33 op alfabetische volgorde, 
op positie 33 Oeds Keizer als lijstduwer. 
 
Janneke bedankt de commissie voor haar werk, en wenst iedereen veel succes. 
 

6 Lijstverbinding met Groen Links. 
Het Bestuur stelt voor een lijstverbinding met Groen Links aan te gaan, om een eventuele restzetel 
bij PvdA of GL te houden. Na een toelichting van Johan Boelman op de procedure rondom een 
restzetel wordt het voorstel bij acclamatie aangenomen. 
 

7 Rondvraag. 
Trijnie Antons geeft aan de discussie mbt starters woningen een beetje ouderwets te vinden, en 
suggereert te pleiten voor levensloopbestendige woningen. 
Albert Wemmenhove geeft complimenten aan de commissie voor haar werk. Ad Witlox sluit zich 
daar bij aan, net als nog vier leden. Geesje Lokhorst sluit zich daarbij aan, maar merkt wel op het 
jammer te vinden dat er geen vrouwen bij de eerste zes staan. 
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Alex Wekema dankt iedereen voor het gestelde vertrouwen. Hij is blij met een goede, actieve groep 
mensen en gaat vol vertrouwen de campagne in, en kondigt aan dat op de fiets te gaan doen. O.a. 
Evert Jansen doet mee. Geert Willems vraagt nog bijzondere aandacht voor de uitkeringstrekkers. Hij 
pleit er voor niet het systeem van tegenprestatie in te voeren. 
Nol Hoegen Dijkhof pleit voor meer communicatie en publiciteit. Wietze de Wind sluit zich als 
campagnecoördinator daar bij aan, en zegt dat toe. 
Peter Jager roept idereen op om mee te doen, en Johan Boelman dankt de vergadering voor de 
complimenten aan het adres van de commissie. 
 

8 Sluiting. 
Janneke Ulrich sluit de vergadering met het overhandigen van bossen rode rozen aan de eerste zes 
op de lijst. 


