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Geacht afdelingslid, 

 Goeree-Overflakkee, 22 maart 2017 

Betreft: Algemene Ledenvergadering  

    
 

De PvdA-afdeling Goeree-Overflakkee nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 

Woensdag 22 maart 2017 in ’t Haegse Huus, inloop om 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur. 
 

 
 

1. Welkomstwoord en opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. De jaarstukken 

 De jaarrekening 2016 ( deze is gecontroleerd op 21 februari 2017; ter vergadering 

wordt duidelijk of de kascommissie decharge heeft gegeven) 

 Toelichting op de jaarrekening 

 De begroting en het werkplan 2017 

 Verkiezing nieuwe kascommissie 

 

 

PAUZE 

 

5. Verslag raadsfractie 

6. De verkiezingen van 15 maart 2017 

7. De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 

8. Verslag van de werkgroepen (ombudsteam en orale geschiedenis) 

9. Kerstactie t.b.v. Goed voor Goed, €290 

10. Rondvraag 

11. Sluiting van de vergadering 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur van de PvdA-afdeling Goeree-Overflakkee 
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Logboek fractie 2016   7 

 

Jaarrekening     10 

 

Kascontrolecommisie   12 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De jaarstukken over 2016 van de PvdA afdeling Goeree-Overflakkee zijn er weer. We leggen 

hierin als bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar. 

 

2016 
 

Een jaar waarin we trots zijn op onze fractie. De fractie is goed zichtbaar en kan veel gedaan 

krijgen ondanks de plek in de oppositiebankjes. Constructieve oppositie blijkt te lonen. 

Een jaar ook waarbij we terugkijken op het vertrek van onze voorzitter Hannie Stuurman en 

de constatering dat het heel erg moeilijk is om nieuwe mensen voor het bestuur te krijgen. 

Een treurig feit omdat we achterblijven met een heel klein bestuur van 4 personen en dat is 

jammer. 

 

Gelukkig was er tijdens de ALV in november 2016 genoeg animo om deel te nemen aan 

projecten. Een aantal van jullie heeft zich bereid verklaard om hand en spandiensten te 

verlenen waar nodig. We denken daarbij natuurlijk met name aan de verkiezingen. Vooral 

tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar kunnen we iedere hulp goed 

gebruiken. 

 

We moeten op de ALV van 22 maart 2017, als we bij elkaar zijn, kijken of er al een 

campagneteam 2018 te vormen is. 

 

Jaarstukken 
De jaarstukken worden jullie nu al aangeboden vòòr de landelijke Tweede Kamerverkiezingen 

van 15 maart. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe die zullen aflopen en of de PvdA weer 

mee zullen gaan regeren. Hier zullen we het tijdens de vergadering op 22 maart uitvoerig 

met elkaar over hebben. Zeker ook met de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 21 

maart 2018 in het verschiet. 

 

Progressieve samenwerking 
Tijdens vorige vergadering in november heeft onze fractievoorzitter aan de leden 

voorgelegd, of het misschien een goed idee zou zijn om progressief denkende mensen te 

verzamelen en hier een gespreksgroep mee te starten. Om samen te kijken wat er mogelijk is 

om het grote christelijk/rechtse blok in de gemeenteraad meer tegenstand te bieden. Zonder 

hierbij onze eigen PvdA-identiteit te verloochenen. Uit de toen ontstane discussie is wel 

duidelijk is wel geworden, dat we gewoon PvdA zullen blijven en ook een eigen PvdA kieslijst 

zullen samenstellen. Maar andere vormen van overleg en wellicht ook samenwerking in de 

toekomst moeten we overwegen. 

 

We wensen iedereen goede verkiezingen toe, met mooi weer en een grote opkomst! 

 

Tot ziens op 22 maart 2017 in ‘t Haegse Huus, Haagse straat 4-A  te Stellendam. 

 

VAN HET AFDELINGSBESTUUR 
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Van de secretaris 

Het huidige bestuur bestaat uit: 

 

Hendrik Baas:   penningmeester en vice- voorzitter 

Hannie Vermeulen:  secretaris 

George Grootens:  campagne leider 

Jans Hoving:   lid  

 

Leden 

Het jaar 2016 was een jaar waarin we wat wisselingen zien in het ledental. 5 opzeggingen en 4 

nieuwe leden, we hebben nog nooit zoveel beweging in de mutaties gehad als afgelopen jaar. Een 

tweetal mensen hebben ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om €2 lid te worden en hebben 

hun lidmaatschap later helaas weer opgezegd. De landelijke lijstrekkersverkiezingen hebben ook voor 

verschillende emoties gezorgd. Mensen zijn  hierdoor boos weggelopen omdat er naar hun mening 

niets te kiezen overbleef. Anderen waren juist erg enthousiast over deze vernieuwing ingezet door de 

het partijbestuur. Mensen hebben ook hun lidmaatschap opgezegd omdat ze het niet eens waren 

met het landelijk beleid. Kortom een roerig jaar. 

 

Het bestuur is het afgelopen jaar in Bergkamen geweest, wij hebben een tegenbezoek gebracht en 

zijn daar zeer hartelijke ontvangen. U heeft na het bezoek allemaal uitgebreid een verslag kunnen 

lezen op de website www.PvdA-GO.nl . We bevelen u dit verslag van harte aan. We werden zeer 

warm ontvangen hebben heel interessante zaken kunnen bezichtigen. Op de site staan foto’s van de 

mensen daar en het programma. 

Ook in het voorwoord is er al aandacht besteed aan het vertrek van onze voorzitter Hannie 

Stuurman. We zullen Hannie missen en we hopen dat we er op de nieuw ingeslagen weg in zullen 

slagen om de a.s. gemeenteraadsverkiezingen goed te begeleiden. Iets dat met behulp van 

enthousiaste leden zeker zal gebeuren. 

Als uw gegevens gewijzigd zijn dan kunt u die zelf aanpassen bij mijn. pvda.nl. 

Heeft u vagen over het inloggen op mijn.pvda.nl? Stuur dan een mail naar 

ledenadministratie@pvda.nl of bel tussen 09.00 uur en 16.30 uur met PvdA Ledenadministratie via 

09009553 (lokaal tarief). Contact opnemen met het secretariaat van de PvdA afdeling Goeree- 

Overflakkee kan natuurlijk ook. Zie hieronder. 

Bent u niet in het bezit van een computer of internet verbinding, dan krijgt u gewoon de informatie 

via de post thuis. 
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Toelichting Jaarrekening PvdA GO 2016 

Inleiding 
Het jaar 2016 was voor de penningmeester een dynamisch jaar. De Rabobank rekening is verder verpersoonlijkt en 

op naam van de penningmeester gezet.   

Met trots kan de penningmeester de weerslag in de jaarrekening weergeven van een bijzonder jaar in voorbereiding 

van de komende verkiezingen. We hebben minder uitgegeven dan begroot en aan inkomsten hebben ontvangen. 

In 2017 zal het werkplan leidend zijn om de activiteiten uit te bouwen en de verschillende verkiezingen te faciliteren. 
Hiervoor kan dankzij de gezonde financiële basis  voldoende middelen worden ingezet. Er ligt nu een gezonde 
financiële basis en voor de speciale activiteiten als het ombudsteam, zijn voldoende middelen voor handen. We 
zullen in 2017 aan de reserves extra geld onttrekken aan de rente rekening om een extra inspanning voor campagne 
en communicatie mogelijk te maken.  

Hieronder zullen we de jaarrekening 2016 en de verschillen met de begroting 2016  toelichten. Bij de uitgaven en 
inkomsten worden de werkzaamheden per thema en de boeking toegelicht.   

De begrotingsgegevens 

Inkomsten 
De contributie van de politici blijft een belangrijke bron van inkomsten. De Bijdrage politici: 4 raadsleden à € 200 (~ 
2,5% van de netto inkomsten gebaseerd op de bijdrage zoals geadviseerd door de partij en afgesproken in het 
Partijcongres van  2008) is € 800. 
   
De afdracht van het hoofdbureau is gebaseerd op het ledenaantal van de afdeling. We hadden op de peildatum 1 

oktober 2015 103 leden, dit zijn er 16 minder dan een jaar ervoor. Afdracht per lid is over 2016 veel minder als in 

2014 en 2015, van €8,57 naar € 8,14 naar nu €7,51 per lid, zodat we nu ver onder de duizend Euro vallen met 

€772,60. Dat is dus ongeveer € 200 minder. De noodzaak tot het werven van nieuwe leden is steeds groter. 

De renteopbrengst is verkregen door de vijf duizend euro op de spaarrekening. Door de gedaalde rente op de 
spaarrekening hebben we nauwelijks rente (€8,90) ontvangen. Het is veel minder dan het begrote bedrag €75.  

Er zijn donaties en giften van leden geweest: €212,50. In de begroting staat het bedrag €200 hetgeen de totale 
giften van de leden voor de actie voor de actie vluchtelingenwerk refugiumfonds betreft. De afdeling heeft daar 
€37,50 bijgevoegd, zodat we netjes € 250 hebben kunnen overhandigen aan het fonds. De kerstactie van 2015/2016 
voor de het vluchtelingen hulp fonds en die van 2016/17 voor de nieuwe actie glas in de kas van GoedvoorGoed zijn 
extra/apart in een Excel-werkblad geboekt en zijn apart door de kascontrole bestudeerd. De bijdrage van de afdeling 
bleek €2,50 te weinig zijn berekend en betaald. Dit bedrag zal bij de actie van dit jaar worden toegevoegd. Op de ALV 
kan dit worden toegelicht. 

Totaal: € 1.794 

Uitgaven 
De vergader, telefoonkosten, personeel- en kantoorkosten zijn nul geweest. De scholing heeft niet tot kosten 
geleid. 

Drukkosten zijn nul omdat de meeste communicatie via de e-mail gaat. Wel zijn er drukkosten en zendingen per 
post gedaan. Deze verzendingen waren in het kader van de ledenraadplegingen gedaan en aldaar genoteerd.  
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Er zijn geen declaraties van reiskosten gedaan. De begrote kosten voor ledenwerving zijn niet gemaakt en de 

gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA op nul begroot en gebleven. 

Promotie/campagne: We hebben geen verkiezingen gehad, maar er komen wel rijks en gemeente verkiezingen aan.  

Bankkosten: Bij de overgang naar een andere bank hoopten we geen bankkosten meer te hoeven betalen. Niets is 

minder waar, en dat terwijl je nu alles zelf via internet moet doen zonder afschriften. In 2016 is (€38,63) iets minder 

dan begroot uitgegeven. De penningmeester clustert de bankhandelingen waar mogelijk. 

Voor het ledenbehoud is € 595,99 uitgegeven. Dit betreft de uitgedeelde kerststerren aan de leden rond kerstmis 

van 2016, de overlijdensadvertenties en de kerstactie/nieuwjaaractie 2015/2016 voor het refugium fonds van 

vluchtelingen hulp GO (€ 250). Bovendien zijn enige leden ons ontvallen, afscheid genomen of gepensioneerd, 

waarvoor we een kleine attentie geven.  

Voor de ledenraadplegingen zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. De kosten zijn €361,10 en derhalve binnen het 

begrote bedrag gebleven.  

Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA zijn met de Hoeksewaard zijn wat minder veelvuldig geweest. Het bezoek 

op 18 mei van de Partij voorzitter Spekman hebben we gezamenlijk uitgevoerd en in kosten gedeeld wat terug te 

vinden is in Promotie/campagne kosten.   

De werkzaamheden van  het ombudsteam zijn intensief geweest. We hebben een nieuwe telefoonkaart aangeschaft, 

advertenties geplaatst, folders en flyers gemaakt ,maar zijn netjes binnen de begroting gebleven.  

Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA slaan op de uitwisselen en contacten met onze broeders en zusters van de 

SPD Bergkamen (Roergebied) uit Duitsland. Veel leden aldaar komen graag naar onze kust en zo is er een contact 

ontstaan. Na het bezoek aan ons eiland in 2015 hebben wij, de fractie en het bestuur de oosterburen in het laatste 

weekeinde van juni mogen vereren met een bezoek. We hebben met het thema duurzaamheid en vooral de 

sociaal/politiek ontwikkelingen van het gebied een zeer interessant en zeer gastvrij tegenbezoek mogen ervaren. De   

ervaringen en de woorden van Spekman heeft zeker bijgedragen aan veel discussie en een verfriste kijk op 

strategieën voor de toekomst. We hebben geen kosten gedeclareerd. 

Een thematische vergadering is er niet gehouden, maar wel begroot € 300, maar € 0 uitgegeven. In feite was het 

bezoek van onze voorzitter Spekman voor ons een thematische bijeenkomst.  

Door de toegenomen activa € 544,63 kan de post toevoegen overschot aan het verkiezingsfonds naar en aan de 

renterekening worden toegevoegd om een mooie balans te krijgen. 

Totaal: € 1.794 

De Balans 
We sluiten af met de totale geldmiddelen van €7.483,76 (inclusief spaarrekening € 5564,27). We hebben nu € 544,63 
meer in kas dan in 2015 (€6.939,13) en deze opzij gezet op de renterekening c. q verkiezingsfonds. Kortom de 
oorlogssterkte voor de verkiezingen van 2017 en 2018 is ruim voldoende. 
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door Jaap Willem Eijkenduijn

 

Een beetje integer bestaat niet 

Ik zou graag willen beginnen met een bekende uitspraak van Ien Dales uit 1992: “Een beetje 

integer bestaat niet”. Ik heb de laatste tijd veel aan deze uitspraak moeten denken. Het 

openbaar bestuur, inclusief de gemeenteraad, bestaat bij de gratie van het vertrouwen van 

de burgers. Wij zijn daar geplaatst door de burger, om namens de burger deze mooie 

gemeente te besturen. Dit kan alleen als het openbaar bestuur volledig integer is. Niet een 

beetje, niet soms wel en soms niet, maar ALTIJD!. En hier schort het nog wel eens aan. 

 

2016 was een interessant jaar. We hebben veel bereikt; het plan Mooi is op deelgebieden 

aangepast aan onze wensen, er zijn vele dorpsraden actief en er gebeurt van alles. Naast 

deze positieve dingen zijn er volgens ons ook zaken waar nog veel aan kan veranderen.  

 

Bijstand 

Ten eerste de bijstand. Mensen in de bijstand krijgen het steeds moeilijker. Er komen steeds 

meer regels en het lijkt wel of de arbeidsparticipatie steeds moeilijker gaat. Dit heeft deels te 

maken met de mensen zelf, maar ook voor een groot deel met de paternalistische houding 

van de overheid. We zouden eens wat vaker out-of-

the-box moeten denken en samen met de mensen 

die het aangaat actie te ondernemen. Recentelijk is 

hiermee een begin gemaakt. Naar aanleiding van 

een burgerinitiatief is een motie op initiatief van de 

PvdA genaamd “bijstand werkt samen” unaniem 

aangenomen. Het doel is te komen tot een centrum 

voor bijstandsgerechtigden waar men elkaar kan 

ontmoeten, ervaringen kan delen, elkaar kan helpen 

en van waaruit actief gezocht kan worden naar werk. Een mooi resultaat. We verwachten er 

veel van.  

 

Windmolens 

Een tweede punt van zorg zijn de windmolens. Hoezeer wij ook voor windenergie zijn, we 

moeten nooit doordrammen. Het windpark Battenoert is daar een mooi voorbeeld van. Hier 

dreigen naast de 4 huidige molens er nog 6 bij te komen. Als je ook nog rekening houdt met 

de 34 windmolens van windpark 

Krammer, ietsje verderop, dan zijn dit 

er wel heel erg veel. Als dan ook nog 

2000 inwoners uit Oude Tonge en 

Nieuwe-Tonge in opstand komen, dan 

kan je als politiek dan niet aan voorbij 

gaan.  

Wij zijn dan ook achter deze mensen 

gaan staan en hebben constructieve 
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alternatieven aangedragen. Het college en de coalitie willen daar niet aan. Zij laten die 

inwoners van Oude Tonge en Nieuwe-Tonge dan ook in de kou staan. Wij doen dat niet. 

 

Recreatiebebouwing 

Een derde punt is de recreatiebebouwing aan de kust. Als sinds juni 2015 pleiten wij voor een 

stop op verdere kust-, strand- en achterland bebouwing. Ondanks dat de gemeente Goeree-

Overflakkee op aandringen van de PvdA het KustPact getekend heeft, gaan de plannen 

gewoon door. Wij zullen ons hier tegen blijven verzetten. Het is wel genoeg zo aan de kop 

van het eiland.  

 

NK Wielrennen 

Als laatste punt wil ik het NK Wielrennen van afgelopen zomer noemen. Een mooi evenement 

dat ons eiland weer wat onder de aandacht heeft gebracht. Maar wij vinden, dat de 700.000 

euro die het de gemeente (lees gemeenschap) gekost heeft, wel heel veel veel. Dit had 

eenvoudiger, soberder en dus goedkoper gekund. Als wij, tegen 

onze wil, bezuinigen op verenigen, sport en cultuur, dan 

moeten we ook niet zo’n groot bedrag uitgeven aan een NK 

Wielrennen. Dit is meer dan “foutje, bedankt”, maar een slecht 

geleid evenement en een amateuristische gemeente die niet 

goed oplette en daardoor heel veel gemeenschapsgeld heeft 

verspild. Dit mag niet nog een keer op deze manier gebeuren. 

 

Verkiezingen 2018 

Als laatste wil ik het met u hebben over de verkiezingen van 

maart 2018. We mogen dan weer een nieuwe gemeenteraad 

kiezen. Ik weet dat het hard knokken gaat worden, maar ik ben 

er ook van overtuigd dat dit gaat lukken. Mits we de 

progressieve mensen op dit eiland kunnen overhalen te gaan 

stemmen. Want dat gebeurde in 2012 niet. Toen bleef ongeveer de helft van de mens thuis. 

Niet de helft van de conservatieve kant, maar onze helft. Dit heeft geleid tot de grootste SGP 

fractie van Nederland en de PvdA, als enige progressieve partij, in de oppositie. Dit mag niet 

nog een keer gebeuren.  

Wij zullen vanaf nu de inwoners van Goeree-Overflakkee permanent duidelijk gaan maken, 

dat als ze willen dat het anders moet, ze progressief moeten gaan stemmen in 2018. Dit is de 

enige remedie tegen de zwarte conservatieve deken dit nu over ons eiland ligt. We moeten 

weer met de mensen en voor de mensen aan de slag! 

 

Op naar een mooi verkiezingsresultaat in 2018. Samen vooruit!  

 

Namens de gehele gemeenteraadsfractie, 

Jaap Willem Eijkenduijn, fractievoorzitter  
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14 jan.2016 Beleidsnota Zondagsrust

geheimhouding vertrouwelijk memorandum Gaastra aangenomen: PvdA, EVV, Maliepaard tegen

Motie VKGO mbt  onveiligheid N57 unaniem aangenomen

Gebiedsontwikkeling Noordrand aangenomen: VKGO en Maliepaard tegen

28 jan. 2016 Bestemmingsplan Zoetwatervoorziening

Verzoek aanpassing politiebureau/brandweerkazerne unaniem aangenomen

Bestemmingsplan Nolleweg Melissant unaniem aangenomen

Beleidsnota Zondagsrust unaniem aangenomen (Maliepaard afwezig)

Wijziging Parkeerverordening Goeree-Overflakkee unaniem aangenomen

11 feb.2016 vragen CDA over salarisverhoging topman Delta

Bestemmingsplan Zoetwatervoorziening unaniem aangenomen aangepast voorstel

Onafhankelijke Klachtencommissie unaniem aangenomen

Motie CU: dossierarme verstrekking voorzieningen e.a. unaniem aangenomen

Financiële Verordening Goeree-Overflakkee unaniem aangenomen

3 mrt.2016 vragen over Afstemmingsverordening Participatiewet Petra wil dit oordeelvormend behandelen doorgeschoven volg.vergadering

vragen over subsidie zorg externe partijen Petra krijgt toezegging schriftelijk antwoord

Harmonisatie voetbalvelden beeldvormend Trouwborst inspreker WFB

Bestemmingsplan Ouddorp Duin beeldvormend Tollenaar

Opheffing geheimhouding Gaastra Advocaten unaniem aangenomen (-van Alphen afwezig)

Afstemmingsverordening Participatiewet JW stelt vragen namens Petra Petra moest eerder weg

Correctieopdracht bestemmingsplan Nieuwe-Tonge unaniem aangenomen

herstructurering bedrijvenpark Oude-Tonge unaniem voor geheimhouding memo

geheimhouding overzicht af te stoten vastgoed unaniem ingestemd

17-mrt-16 vragen Jaap Willem over ont. Noordrand

vragen Peter aanbesteding publicatie gemeentenieuws onderzoek lezers

vragen Peter over VVE en bereikbaarheid niet iedere peuter kan in eigen kern terecht

vragen Petra over sociaal domein;concrete bedragen toegezegd De Jong

Bijdrage NK-wielrennen 75.000 euro unaniem aangenomen

Harmonisatie voetbalvelden, krediet €5,3 miljoen

motie VKGO,PvdA,EVV bestuursvorm zwembaden verworpen, coalitie tegen

7-apr-16 Presentatie rapport vermeende misstanden

Nota Mantelzorgbeleid 2016-2019 unaniem ingestemd

Nota Ouderenbeleid 2016-2019 unaniem ingestemd

Verordening Blijverslening GO unaniem ingestemd

amendement respijtzorg CDA unaniem ingestemd

motie dementievriendelijke gemeente CU unaniem ingestemd

Beleidsplan Erfgoed en Cultuur 2016-2020 unaniem ingestemd

Bestemmingsplan Ouddorp Duin aangenomen (Pijl,Maliepaard,VKGO tegen)

Verordening Blijverslening GO unaniem ingestemd

Wijziging afstemmingsverordening Participatiewet unaniem ingestemd

Overeenkomst voormalige BBL-gronden aangenomen (VKGO tegen)

Motie zwembaden PvdA: beheer en financiële verantwoordingverworpen (PvdA,VKGO,Maliepaard voor)

Bestemmingsplan Westdijk 31-33 Nieuwe-Tonge unaniem ingestemd

21-apr-16 Peter vraagt naar armoedegegevens GO niet beschikbaar, schriftelijke vragen

Voortgang herstructurering muziekonderwijs unaniem ingestemd

Detailhandelsvisie GO unaniem ingestemd

Vervolgstap Wet Markt en Overheid unaniem ingestemd

Groenkwaliteitsplan 2016-2019 unaniem ingestemd

Realisatie nieuwe begraafplaats Ouddorp unaniem ingestemd

Afvalstoffenverordening GO 2016 unaniem ingestemd

19-mei-16 Petra stelt vragen over Participatiewetgeving toezegging De Jong rapportage in najaar

Bestemmingsplan Beschermde dorps- en stadgebieden unaniem aangenomen

Amendement v.d. Meer verkorten leegstand D'n Diek verworpen(VVD,PvdA,EVV,Pipping, voor)

Eerste tussentijdse rapportage 2016 unaniem ingestemd, stemverklaring PvdA uitgezonderd krediet MSV Flakkee

voor realisatie opslagruimten

Regionaal bod uitvoeringsprogramma ZW Delta unaniem ingestemd, stemverklaring PvdA

NK wielrennen €40.000 voor infrastructurele maatregelen unaniem ingestemd

Wijziging verordening Leerlingenvervoer GO 2015 unaniem ingestemd

2-jun-16 Rapport Onderzoek vemeende misstanden aangenomen (Maliepaard,EVV,v.Gurp tegen)

Eerste begrotingswijziging 2016 VRR unaniem ingestemd

Begroting SVHW 2017 unaniem ingestemd

16-jun-16 Kadernota 2017 unaniem aangenomen

amendement zittingsduur klachtencie CDA/SGP/VVD/CU unaniem aangenomen

motie PvdA/VKGO ontw. Organisatie Eilanacquisitie aangehouden

LOGBOEK FRACTIE 2016
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motie PvdA/VKGO beperking strandbebouwing verworpen (PvdA,VKGO,Maliepaard voor)

motie PvdA/VKGO initiatief samenwerkingsscholen verworpen (PvdA,VKGO,Maliepaard voor)

motie VKGO relatie subsidies MOOI dorpsraden verworpen (PvdA,VKGO,Maliepaard,EVV voor)

Beeldkwaliteitsplan De Goede Ree unaniem aangenomen

APV GO 2016 unaniem aangenomen

Verordening Klachtenbehandeling unaniem aangenomen

Reparatie bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte aangenomen, Maliepaard tegen

Zienswijze begroting DCMR 2017 unaniem ingestemd

Zienswijze begroting GGD 2017 unaniem ingestemd

Verordening Rekenkamerfunctie GO 2016 unaniem ingestemd

Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie unaniem ingestemd

7-jul-16 Peter vragen over Estampida en De Gooye

Zienswijze 3e begrotingswijziging+begroting ZW Delta unamiem ingestemd

Motie PvdA Snippergroen verworpen (PvdA en VKGO, voor)

Bestemmingsplan Veegplan 2016 unaniem ingestemd

Bestemmingsplan Peuterdijk 54/54a Herkingen unaniem ingestemd

Bestemmingsplan Vroonweg 14b Dirksland unaniem ingestemd

Bestemmingsplan Parkeerterrein Kleine Boezem unaniem ingestemd

Inkoop accountantdiensten unaniem ingestemd

Benoeming lid functioneringsgesprekken burgemeester unaniem ingestemd

1-sep-16 Peter stelt voor multifunctionele speelplaatsen wordt meegenomen in de speelnota

Petra vraagt specificatie participatiebudget De Jong zal vragen schriftelijk beantwoorden

Petra wil meer informatie kunstgrasvelden Trouwborst zegt toe terug te komen met budget

Petra stelt vragen bij presentatie Sociaal Domein unaniem ingestemd

Convenant besteding Toeristische Impuls GO unaniem ingestemd

Tweede Tussentijdse Rapportage 2016 unaniem ingestemd

Verklaring geen bedenkingen zonnepark Roxenisse ingestemd, VKGO en EVV zijn tegen

Motie VKGO, pastorie Stellendam redden van sloop verworpen, alleen VKGO voor

Motie van Treurnis VKGO m.b.t. Trouwborst ingetrokken

Bestemmingsplan Hooidijk 3, Ooltgensplaat unaniem ingestemd

Bestemmingsplan Bokweg 2, Ouddorp unaniem ingestemd

Jaarstukken 2015 unaniem ingestemd

15-sep-16 Petra stelt vragen over Mantelzorg- en Ouderenbeleid De Jong zegt toe de raad te informeren

Actualisatie duurzaamheidsbeleid instemming raad m.u.v. EVV

Samenvoeging exploitatie en beheer zwembaden geen besluitvorming, Trouwborst zal de raad schriftelijk informeren

Verschoningsbesluit en wijziging verordening Jeugdhulp unaniem ingestemd

29-sep-16 Jaap Willem stelt vragen over windmolens Battenoert beantwoording Tollenaar

Petra stelt vragen over verkoop restpercelen snippergroen advies dit te agenderen via presidium

Beheerplan Kunstwerken 2017-2021 unaniem ingestemd

Samenvoeging exploitatie en beheer zwembaden ingestemd m.u.v. VKGO en Maliepaard

Consultatie Regionaal Risicoprofiel R'dam-Rijnmond 2017-2020unaniem ingestemd

13-okt-16 Petra stelt vragen over vrijwilligers-,mantel- en ouderenzorg De Jong beloofd rapportage medio 2017 Petra zal vragen precies formuleren

Peter stelt vragen over kunstgras rubbergranulaat Trouwborst beantwoord vragen

Petra vraagt naar stand van zaken WMO De Jong beloofd hierop terug te komen

Nota ruimtelijke kwaliteit 2016 unaniem ingestemd

Motie VKGO experiment met bijstand wordt aangehouden tot beantwoording vragen

Bestemmingsplan Parel van de Delta ingestemd, VKGO tegen

Grondexploitatie gemeentewerf Middelharnis unaniem ingestemd

Bestemmingsplan gemeentewerf Middelharnis unaniem ingestemd

27-okt-16 Kadernota Risicomanagement 2017-2020 unaniem ingestemd

Verordening Bededrijveninvesteringszone City Center unaniem ingestemd

Bestemmingsplan Meidoornstraat Stellendam unaniem ingestemd

10-nov-16 Jaap Willem stelt vragen over Kustpact Tollenaar antwoord

3e Tussentijdse Voortgangsrapportage 2016 unaniem ingestemd

Programmabegroting 2017 unaniem ingestemd

Amendement PvdA/VKGO reserve sociaal domein verworpen, coalitie tegen

motie Smart Water (alle fracties) unaniem ingestemd

motie PvdA WMO/hulp bij het huishouden niet gestemd, college neemt motie over

motie PvdA inzake reserve sociaal domein niet gestemd, college neemt motie over

motie CDA/CU/Maliepaard inzake respijtzorg aangenomen, met PvdA en VKGO tegen

motie CDA/CU/Maliepaard inzake inspiratiecentrum aangenomen, met PvdA en VKGO tegen

motie CDA/CU/Maliepaard inzake bezorging identiteitsbewijzeningetrokken

motie VKGO inzet reserve sociaal domein aangehouden

Diverse belastingverordeningen unaniem ingestemd

Verordening Bedrijveninvesteringszone Tonisseweg unaniem ingestemd

Visie sanering woningbouwlocaties en bouwprogramma's aangenomen, Maliepaard en VKGO tegen

24-nov-16 Krediet aankoop BBL-gronden Noordrand aangenomen, VKGO tegen

Motie VKGO/SGP windmolenpart Battenoert unaniem ingestemd

Wijziging inkoop en aanbesteding GO unaniem ingestemd Jaap Willem vraagt naar wijzigingen

2e Begrotingswijziging VRR 2016 unaniem ingestemd

15-dec-16 Peter stelt vragen over Transitieatlas Onderwijs Tollenaar zal schriftelijk antwoorden
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4e Tussentijdse voortgangsrapportage 2016 unaniem ingestemd

Najaarsrapportage MPG 2016 unaniem ingestemd

Investering zonnepanelen WeBeGo Jaap Willem verlaat de vergadering

Beleidsnota Leerplicht 2016-2020 unaniem ingestemd

Legesverordening 2017 + tarieventabel unaniem ingestemd

Vangnetuitkering Participatiewet 2016 unaniem ingestemd

Motie inzake Ontwikkeling Brouwerseiland PvdA/CU/SGP/VKGOaangenomen, VVD en EVV tegen

Bestemmingsplan Hoge Pad-Oosterweg Ouddorp unaniem ingestemd

Gewijzigde Starterslening unaniem ingestemd

Verordening Lijkbezorgingrechten 2017+ tarieventabel unaniem ingestemd

Wijziging verordening Afvalstoffenheffing 2017 unaniem ingestemd

4e Begrotingswijziging en Najaaarsrapportage ZW Delta unaniem ingestemd

Wijziging APV 2016 unaniem ingestemd

Ontheffing woonplaatsvereiste Tollenaar aangenomen, Maliepaard tegen

Ontheffing woonplaatsvereiste Trouwborst aangenomen, Maliepaard tegen
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Jaarrekening van Afdeling Goeree-Overflakkee voor 2016
Status: In bewerking
 

Balansgegevens
 

 

 

Activa 2016 2015

Geldmiddelen

    Kas 0,00 0,00

    Banken 1.919,49 1.928,39

    Spaarrekeningen 5.564,27 5.010,74

    Beleggingen 0,00 0,00

    Stichtingen 0,00 0,00

Vorderingen/vooruitbetaald

    Diverse vorderingen vooruit betaald 0,00 0,00

Inventaris aparatuur 0,00 0,00

Gebouwen 0,00 0,00

Totaal activa 7.483,76 6.939,13

Passiva 2016 2015

Kapitaal 7.483,76 6.939,13

Verkiezingsfonds 0,00 0,00

Overige fondsen 0,00 0,00

Schulden

    Diverse schulden en vooruit ontvangen 0,00 0,00

    Fractie gelden in beheer Afdeling 0,00

Totaal passiva 7.483,76 6.939,13

Tussenrekeningen 2016 2015

Kruisposten bank -544,63 0,00

Totaal tussenrekeningen -544,63 0,00
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Jaarrekening van Afdeling Goeree-Overflakkee voor 2016
Status: In bewerking
 

Begrotinggegevens
 

 

Inkomsten Begroting 2016 Uitkomst 2016 Uitkomst 2015

Fondsenwerving t.b.v. verkiezingen 0,00 0,00 0,00

Contributie politici 800,00 800,00 800,00

Renteopbrengsten 75,00 8,90 23,79

Overige ontvangsten 842,40 0,00 0,00

Afdracht van Partijbureau 772,60 772,60 968,16

Extra afdracht van Partijbureau 0,00 0,00 0,00

Afdracht vanuit verkiezingsfonds 0,00 0,00 0,00

Inkomsten gezamenlijke activiteiten 200,00 212,50 152,50

Totaal inkomsten 2.690,00 1.794,00 1.944,45

Uitgaven Begroting 2016 Uitkomst 2016 Uitkomst 2015

Kosten personeel 0,00 0,00 0,00

Overige vergoedingen 0,00 0,00 0,00

Scholing 0,00 0,00 0,00

Huisvestingskosten 0,00 0,00 0,00

Telefoonkosten 0,00 0,00 0,00

Drukkosten/mailings 0,00 0,00 0,00

Vergaderkosten 0,00 0,00 0,00

Reiskosten 0,00 0,00 0,00

Promotie/campagne 600,00 257,00 175,00

Kantoorartikelen (papier/porti/etc.) 50,00 0,00 0,00

Bankkosten 40,00 38,63 39,70

Webbeheer 0,00 0,00 0,00

Ledenwerving 200,00 0,00 0,00

Ledenbehoud 500,00 565,99 740,85

Ledenraadpleging 400,00 361,10 498,05

Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA 600,00 26,65 358,92

Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA 0,00 0,00 62,23

Thematische vergadering/werkgroepen 300,00 0,00 0,00

Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds 0,00 544,63 0,00

Totaal uitgaven 2.690,00 1.794,00 1.874,75

11



@ PvcA KAscoNTRoLEcoMMrssrE

Verklarins

ondergetekenden,leden van de kascontrole-^--r"i^"^a / ' 
j Q f: t..:.-" '+

(afdeling/gewest|, verklaren hierbij: 
rcommissie van "'r"':";'+')"t";""""""o1"'\+"\*'"""" '

a. de inkomsten en uitgaven orÍer de periode...../.-...t...-. lé..tt^ .3.t..-..J.2.-../.1." n"uu"n
gecontroleerd, alsmede alle daarbij hehorende onderbouwerde documenten te hebben

beoordeeld op juistheid en volledigheid en akkoord te hebben bevonden,

b. te hebben vastgesteld dat de saldi op de eerste en de laatste kas- en bankafschriften
overeenstemmen met de op de balans vermelde bedragen"

c. de bijgaande checklist volledig te hebben afgewerkt en naar uraarheid te hebben ingevuld en

d. de juistheid van biigaande opgaïe van alle giften {ook in natura} en schulden > € 25,0Í}0,- te
hebben vastgegsteld

Dit zo zijnde zal de kasconïolecommissie de Àlgemene Ledenvergadering verzoeken aan het
bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid ouer de betrokken periode.
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Narnen Commissieleden
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