Digitale ALV CDA Noord-Holland
Notulen 14 september 2020

1. Welkom
Gido Oude Kotte heet iedereen welkom en opent de vergadering. De overweging wordt dit keer
overgeslagen. De opkomst is goed en fijn dat er zoveel leden aanwezig zijn.
Dit is de eerste digitale ALV die CDA Noord-Holland houdt. Voorafgaande aan de ALV konden
deelnemers zich opgeven en hebben een link gekregen om in te loggen.
De huishoudelijke mededelingen gaan over het gebruik van het programma Zoom.
Het is vooral een technische ALV. Vaststellen van de jaarrekening en bestuurszaken die medegedeeld
dienen te worden.
Voorafgaande aan de ALV konden leden vragen stellen over onderwerpen die op de agenda staan.
Hier is gebruik van gemaakt. De vragen die betrekking hebben op de onderwerpen die op de agenda
staan worden besproken.
2. Agenda
Vaststellen agenda:
20:00 uur Welkom en huishoudelijk deel
20:05 uur Presentatie Jaarrekening 2019
20:20 uur Algemene Bestuurszaken
20:30 uur Afsluiting
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Afmeldingen
Riet Breij, Jan Klaver, Hermen de Graaf, Leo Tillmans, Anne-Marie Soeteman-Wolf, Aagje Zeeman,
Simon Dijk, Judie Kloosterman, Erik Kreike.
4. Mededelingen
Op de notulen van 23 november 2019 zijn geen correcties doorgegeven. De vergaderbundel van deze
vergadering is te vinden en op te vragen op www.cda.nl/noord-holland/actueel/nieuws/digitale-alv-op-14september-2020.
5. Ingezonden vragen
De volgende personen hebben voorafgaande aan de ALV via email of het aanmeldformulier vragen
gesteld: Ton Harte, Tiny Nijboer-Verdonkschot, Marc Haverkamp, Hessel Attema, Wilbrord Braakman
en Hans Burggraaff.

De vragen m.b.t. de agendapunten van de ALV worden besproken tijdens de ALV. De brief die aan
Rutger Ploum is verzonden wordt later deze avond besproken tijdens de Algemene
Bestuursvergadering. Vragen over de Provinciale Staten worden straks door Dennis Heijnen
beantwoord. Campagne zijn wij druk mee bezig, daar komen wij op een ander moment bij u terug.
Op een ander moment wordt er een digitale bijeenkomst georganiseerd waarbij de leden met elkaar
het gesprek kunnen aangaan.
Binnengekomen vragen via mail en aanmeldformulier:
Ton Harte:






Hoe werkt het bij benoemingen van nieuwe statenleden of duo-statenleden bij het
openvallen van een plaats? Als het gaat om statenleden schuift iedereen die staat op de
kieslijst of de uiteindelijke uitslagenlijst een plaats door en komt de dan hoogstgeplaatste
in aanmerking voor een zetel. E.e.a. conform de kieswet.
Is dit bij duo-statenleden ook zo?
Wijkt CDA-NH, als het gaat om duo-statenleden, af van deze regel voor statenleden?
Hebben leden, als er van deze regels wordt afgeweken, zeggenschap/invloed bij de keuze
van nieuwe kandidaten?

Tiny Nijboer-Verdonkschot:


Wil de brief aan Rutger Ploum aan de orde stellen.

Marc Haverkamp:


Wat gaat Noord-Holland doen met de campagne voor TK2021 en kunnen we die
campagne gebruiken als de informele start voor de campagne voor GR2022.

Hessel Attema (Lid Kolhorn):


Iets wat de provincies erg gaat raken is dat de centrale overheid de regie op ruimtelijk
gebied naar zich toe wil trekken. Met een D66 minister van de regen in de drup! Het CDA
staat voor decentrale besluitvorming waar dat mogelijk is en zinvol is. Hoe voorkomen we
dat deze ongewenste ontwikkeling doorzet?

Wilbrord Braakman:


'Economie stimuleren en natuur respecteren.'' Zit het er duidelijk in dat met het
Monsterverbond van bedrijfsleven en natuurorganisaties er een Duurzaamheidsplan komt
of al klaar is? Bent u daar over tevreden? Is dit gebeurt, of zijn daarbij ook politieke en
landbouwstemmen en visies ingebracht? Graag een toelichting hierover. En hoe/ waar is
dit rapport in te zien.?

Hans Burggraaff):




Hoe is de opvolging na het vertrek van Marleen Sanderse uit de PS geregeld?
Geeft de provincie nog adviezen over bouwplannen op de plek van plantsoenen e.d.
(Misschien geen vraag voor de ledenvergadering, maar voor een bestuurslid)?
Hoe adviseert het provinciale bestuur om te gaan met ongebruikelijke onroerend goed
transacties door een wethouder (Ook misschien meer iets voor een onderling overleg?)

6. Financiën
Andor Sandbergen is helaas verhinderd. Ciel Stevens presenteert de jaarrekening 2019 en licht deze
verder toe. In juni is de jaarrekening door het AB en het DB akkoord bevonden. De
kascontrolecommissie, bestaande uit Diederik Hoekstra en Bert Brinkman, hebben op 12 juni 2020
de jaarrekening gecontroleerd, steekproeven genomen en vragen gesteld.

Landelijk wordt er bezuinigd op zowel de Provinciale afdelingen als de lokale afdelingen.
Grote financiële gevolgen: bijdragen van leden zijn een stuk minder.

Er was de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de penningmeester. Er zijn geen vragen gesteld.
De jaarrekening wordt ongewijzigd vastgesteld door de ALV en verleent het bestuur decharge.
7. Wisselende bestuursleden
Van Daan Versteeg, Klaas Valkering en Henk Nieweg liep in april de benoemingstermijn als AB-lid af.
De voorzitters van de betreffende afdelingen zijn gevraagd om deze leden her te benoemen en zijn
hiermee akkoord gegaan.
Daan Versteeg is regiovertegenwoordiger voor de regio Gooi- en Vechtstreek, Klaas Valkering voor
de Regio Bergen en Henk Nieweg voor Amsterdam.
Nahid Bouchta neemt afscheid als regiovertegenwoordiger en AB-lid van de regio Amstelland en
Meerlanden. Erik Kreike is haar opvolger en is door de afdelingen benoemd. Erik Kreike is 28 jaar

oud. Een geboren Aalsmeerder die in de gemeente Uithoorn woont en aldaar voor het CDA actief is.
In het dagelijks leven is hij werkzaam voor de gemeente Kaag & Braassem (net over de grens van ZH)
als strategisch adviseur EZ.
In april heeft er een voorzitterswisseling plaats gevonden bij de CDAV. Jolanda van Ling heeft
afscheid genomen en is opgevolgd door Claudia Selders-Kroezen. Jolanda van Ling wordt bedankt
voor al haar inzet en Claudia Selders-Kroezen wordt welkom geheten.
8. Beantwoording gestelde vragen die betrekking hebben op de Algemene ledenvergadering
Nieuwe samenstelling Provinciale Statenfractie (Dennis Heijnen krijgt het woord).
Er zijn meerdere vragen binnengekomen n.a.v. het vertrek van Marleen Sanderse uit de Provinciale
Staten. Marleen Sanderse heeft op maandag 14 september afscheid genomen van de Provinciale
Staten i.v.m. haar benoeming tot burgemeester van de gemeente Hattem. Haar benoeming is op
vrijdag 18 september 2020.
Door haar benoeming komt er een plek vrij in de Provinciale Statenfractie. Deze plek wordt ingevuld
door de eerstvolgende op de lijst en dat is Wilma van Andel. Dit is in de Kieswet bepaald.
Met de benoeming van Wilma van Andel is er een plek vrijgekomen voor een duo-commissielid. Het
fractiereglement zegt hierover dat eenieder die op de CDA-kieslijst heeft gestaan, duo-commissielid
kan worden. Diana Dekker is de eerst opvolgende op de lijst. Zij is en blijft ook duo-commissielid.
Voor de opvulling van de vrijgekomen functie is er gekeken naar wat voor expertise er ontbreekt en
wie de fractie goed zou kunnen aanvullen. Na het wegvallen van de kennis van Marleen Sanderse is
er expertise nodig op het gebied van duurzaamheid.
De afgelopen tijd heeft de fractie op dit gebied veel samengewerkt met Niek Wijmenga. Hij heeft de
expertise die de fractie goed kan gebruiken. In afstemming met het bestuur is Niek Wijmenga
gevraagd om duo-commissielid te worden. Hij is 14 september geïnstalleerd tijdens de Provinciale
Statenvergadering.
CDA Noord-Holland wenst Wilma van Andel en Niek Wijmenga veel wijsheid toe.
Er zijn verder geen vragen gestel aan Dennis Heijnen.
9. Afsluiting
De volgende ALV al plaatsvinden op 21 november. Deze zal waarschijnlijk digitaal plaatsvinden.
Dit gaat een ALV worden waarbij u kunt kiezen voor een nieuwe voorzitter en een secretaris. Gido
Oude Kotte en Petra de Groot nemen afscheid tijdens deze ALV. Tijdens de ALV is er ook ruimte om
de landelijke kopstukken tijd te geven. Daarnaast komt het verkiezingsprogramma voor de Tweede
Kamerverkiezing en de kieslijst aan de orde.
Om met elkaar verder het gesprek aan te kunnen gaan wordt er een bijeenkomst georganiseerd.
Datum is nog niet vastgelegd en daar komen wij later bij u op terug.
Gido Oude Kotte dankt iedereen voor zijn digitale komst en sluit de vergadering.

