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Inleiding 

Voor een lokale afdeling is veel belangrijk. Neem de verkiezingen voor het Europees 
parlement, het waterschap, de Provinciale Staten en voor de Tweede Kamer. Ook 
activiteiten, lokaal, op regionaal en gewestelijk niveau en in den lande horen er bij. 
Maar vóór alles gaat het voor die lokale afdeling toch echt om de verkiezingen voor 
de gemeenteraad.  
 
We waren veelvuldig op de marken aanwezig, waar we campagne voerden. Ook 
waren er speciale bijeenkomsten waar onze raadsleden optraden. Uiteindelijk kon via 
een lijstverbinding het aantal zetels worden behouden. Aan de speciale flyers, 
posters en een speciaal verkiezingsmagazine en ieders inzet heeft het niet 
ontbroken. Als we de uitslag vergelijken met de uitslag in andere gemeenten dan valt 
eigenlijk de opmerking door mensen buiten de gemeente en ook door “Amsterdam” 
op, dat het gelijk blijven moet worden gezien als winst. Wij als afdeling hebben dat 
niet zo ervaren. Maar een feit blijft dat slechts weinig afdelingen kunnen zeggen dat 
ze gelijk zijn gebleven in zetelaantal en dat er een stijging van het percentage 
aanhang optrad (veroorzaakt door verminderd aantal raadszetels).  
 
De bijdrage van de raadsfractie onderscheidt zich altijd weer door kwaliteit en een 
constructief-kritische inhoud. Fractievergaderingen werden goed bezocht.  
We hebben te maken met een stabiel aantal leden. 
  

De input voor de website verliep via raad en bestuur.  
  

Middelen 

 De ledenvergadering in december  werd gecombineerd met de officiële start 
van het ombudsteam, waarvoor Hans Spekman was uitgenodigd   

 Deze vergadering stond ook in het teken van het onderzoek van de Wiardi 
Beckman Stichting naar de nieuwe taken op het gebied van de zorg, de 
jeugdhulpverlening en aangepast werk. Onze afdeling doet mee aan het 
onderzoek. De voorzitter van de WBS en twee medewerkers waren die avond 
aanwezig en gaven een presentatie.  

 Er zijn geen bestuursbijeenkomsten geweest, omdat er bilateraal overleg heeft 
plaatsgevonden tussen voorzitter en medebestuursleden over hun 
werkzaamheden.  

 Fractievergaderingen vonden gemiddeld 2x per maand plaats. Het bestuur 
was in de regel door 2 personen vertegenwoordigd. Er zijn twee personen het 
overleg komen versterken.  



  

 Berichten in de Elna en de Groenlose Gids almede de website kwamen veelal 
vanuit de fractie maar soms ook een bijdrage uit het bestuur, zeker in 
verkiezingstijd. 

 De website is lezenswaardig en wordt actueel gehouden door de inzet van 
fractieleden en bestuursleden. 

 In het kader van het stellen van prioriteiten is een actieve ledenwerving nog 
niet opgestart. 


