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AGENDA AAV 8 mei 2018
STATUS: CONCEPT

1.     Opening/Mededelingen

2.     Vaststellen agenda

3.     Vaststellen notulen AAV 7 december 2017

4.     Jaarverslag van het afdelingsbestuur

5.     Financiën

Verslag door de Kascommissie
Jaarrekening 2017
Aangepaste begroting 2018

Toelichting:

Geert Wiers is door zijn benoeming als raadslid in Moerdijk definitief afgetreden als penningmeester, maar zal uit praktische overwegingen 
nog wel de toelichting voor zijn rekening nemen. Op basis van een positief verslag van de Kascommissie kan de jaarrekening goedgekeurd 
worden door de leden. Vervolgens dient de begroting voor de komende periode vastgesteld te worden, aangezien de begroting was 
vastgesteld op basis van een hoger aantal raadszetels dan het geval was.

Gevraagde besluiten:

Goedkeuren Jaarrekening 2017
Vaststellen Begroting 2018
(Her)benoemen leden van de Kascommissie

6.     Bestuursverkiezing

Toelichting:

Zoals behandeld op de AAV van 7 december treedt het volledige bestuur af, en wordt er een nieuw bestuur gekozen. Penningmeester Geert 
Wiers is volgens de afspraken tussentijds al afgetreden. De kandidaatstelling is geopend van 16 april 2018 tot 3 mei 2018. De vier huidige 
bestuursleden stellen zich herkiesbaar.

7.     Evaluatie Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (GR2018)

Toelichting: 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen viel behoorlijk tegen in Etten-Leur. Daarentegen behaalden we in Moerdijk vanuit het niets 
een zetel. Wat hebben we goed gedaan en wat minder goed? Welke externe en interne factoren speelden mee?

Aangezien veel mensen bij de voorbereidingen en campagne persoonlijk betrokken zijn geweest, zal deze evaluatie begeleid worden door 
een afgevaardigde van het regiobestuur.  

8.     Permanente campagnecommissie

Toelichting:

Met twee zetels in Etten-Leur en één zetel in Moerdijk zullen we nog harder moeten werken om zichtbaar te zijn. Ook zijn er in 2019 
verkiezingen voor zowel de Provinciale Staten (met gevolgen voor de samenstelling van de Eerste Kamer) en verkiezingen voor het 
Europees Parlement. Halverwege 2020 moeten we alweer gaan beginnen met het vastleggen van plannen voor de campagne van de 
Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Dit vraagt om een permanente inspanning van zowel bestuur, fracties als alle overige leden. 

Gevraagd besluit:



Het bestuur mandateren een permanente campagnecommissie samen te stellen uit minimaal 1 bestuurslid, minimaal 1 lid per raadsfractie, 
naar behoefte aan te vullen met overige  belangstellende leden, en deze commissie uit haar midden een voorzitter te laten kiezen. 

9.     Samenwerking regio West-Brabant

Toelichting:

Verscheidene D66 afdelingen in de directe omgeving hebben moeite hun bestuursfuncties vervuld te krijgen. Het regiobestuur neemt in zo'n 
geval tijdelijk waar voor het plaatselijke bestuur, maar er wordt naarstig gezocht naar een structurele oplossing. Het regiobestuur staat een 
structurele samenwerking voor zoals nu al het geval is met de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk, maar dan in de combinatie Etten-Leur
/Moerdijk, Halderberge, Roosendaal en Rucphen. Binnenkort zal er in opdracht van de regio een inventarisatie gemaakt worden van de 
voorkeuren van de huidige afdelingen. Het bestuur van D66 Etten-Leur/Moerdijk kan deze voorkeur slechts uitspreken na het raadplegen van 
de leden.

Gevraagd besluit:

Akkoord gaan met een onderzoek naar en eventueel voorbereiden van een samengaan van de D66 afdelingen Etten-Leur/Moerdijk, 
Rucphen en Roosendaal en de D66 leden in de gemeente Halderberge. Dit is zeker nog geen definitief besluit: de andere afdelingen zullen 
zich ook moeten uitspreken. Het opheffen van de huidige afdelingen en oprichten van een nieuwe gezamenlijke afdeling is pas in een later 
stadium aan de orde en te zijner tijd zal de AAV opnieuw gevraagd worden zich daarover uit te spreken.

10.     Rondvraag / afsluiting

Bijlagen

Notulen AAV 7 december 2017
Jaarverslag bestuur 2017
Financieel jaarverslag 2017
Herziene begroting 2018
Oproep kandidaatstelling
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