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Na de ALV van 23 maart 2021 waarin de Kandidatencommissie Gemeenteraad benoemd werd, lag er 
de mooie taak van het scouten van potentiële nieuwe volksvertegenwoordigers voor. En niet alleen 
scouting voor Gemeenteraadsleden maar ook voor nieuwe bestuursleden. Scouting is een rode draad 
geweest de afgelopen maanden tijdens de bestuursvergaderingen. 

Een ander belangrijk punt was het Praatpapier “De actieve afdeling” waarin een schets werd gegeven 
hoe de afdeling zich verder kan profileren, nu de opstart van een afdelingsbestuur voor de drie 
samengevoegde gemeentes afgerond is en de afdeling zich verder kan ontwikkelingen. 
Een van de punten in de Praatpapier was het verder concretiseren van de profielen van 
bestuursfunctie, zodat nieuwe afdelingsbestuurders zich kunnen richten op een duidelijke 
taakinvulling. 

Het punt om werk- en projectgroepen uit te breiden en de participatie van leden te laten groeien, 
ook in het kader van ‘de actieve afdeling’ is inmiddels opgepakt door het bestuur en zal zeker verder 
worden ontwikkeld door het vernieuwde bestuur. 

Over en weer bezoeken fractieleden en bestuursleden elkaars bijeenkomsten. Daarnaast ontstond de 
vraag op welke wijze deze gremia nog verdere samenwerking en ondersteuning kunnen hebben. 
Om dit te concretiseren hebben we 18 juni een mooie gezamenlijke bijeenkomst gehad en onder het 
genot van een pizza hieraan inhoud gegeven en we denken dat dit een goede stap is. 

In het afdelingsreglement kwamen een aantal onduidelijkheden voor, deze zijn opgepakt door het 
bestuur en aangepakt door een werkgroepje, het komt op de ALV aan bod. 

Justine Jones heeft een memo geschreven t.a.v. diversiteit en inclusie, die door het bestuur in 
onderschreven en van waaruit we nu en het komende jaar aan de slag kunnen. 

Naast de bestuurstaken is er een ledenactiviteit geweest onder de titel Politieke Oriëntatie, 4 
bijeenkomst waarin aandacht besteed is aan hoe de politiek werkt in de gemeente. En waardoor 
mensen geënthousiasmeerd konden worden om zich kandidaat te stellen. 

Ook “Het Gesprek” heeft de reeks van digitale bijeenkomsten voortgezet met aansprekende 
onderwerpen. Donderdag a.s. is het volgende gesprek: ‘Degrowth, de groei ontgroeid’!  
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