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Landelijk Congres 108 in Den Bosch
In de vroege morgen van 6 oktober stapte ik, eerder dan gepland, op de trein. Ik ging eerder omdat ik
graag de workshop over Hulp aan mensen met schulden wilde bijwonen, iets waar ik als vrijwilliger in
Alkmaar ook bij betrokken ben. Tot mijn verrassing had ons raadslid Simone Meijnen hetzelfde idee,
schuldhulpverlening zit in haar portefeuille en is op dit moment actueel in de gemeenteraad; we kwamen
elkaar tegen op het perron in Alkmaar.
Tijdens deze workshop was er vooral veel aandacht voor onderzoek waaruit bleek dat mensen in een
stresssituatie – en dat geldt zeker voor mensen met ernstige schulden – minder rationeel handelen dan
mensen die relaxed zijn. Men ziet geen oplossingen, gaat noodzakelijke stappen uitstellen, ziet door de
bomen het bos niet meer en is minder geneigd om hulp te accepteren. Bij intelligentietesten ziet men dat
het IQ bij mensen met ernstige schulden 10 à 15 punten daalt.
Een bevlogen ambtenaar beschreef hoe in Alphen aan den Rijn de ambtenaren getraind zijn om eerst met
hulpvragende inwoners te praten over hoe het in emotioneel opzicht met ze gaat en daarna pas met wetten
en regelingen voor de dag te komen. Resultaat: veel minder inwoners die om hulp vragen haken af. Ik vond
het zeer de moeite waard dat ik hiervoor wat vroeger was opgestaan.
Daarna gingen we naar de grote zaal waar het Congres officieel geopend werd en Letty Demmers de
voorzittershamer overdroeg aan de nieuwe voorzitter, Anne-Marie Spierings. Daarna de verkiezing van
enkele andere functionarissen. Ieder kreeg een minuut om zich voor te stellen dus dat ging allemaal vlot.
Staatssecretaris Menno Snel mocht daarna vertellen over de financiële toestand van het Rijk, dat deed hij
vlot en met humor, een leuke spreker.
Daarna ging ik naar een zaal waar een aantal moties waarover ’s middags besloten zou worden werden
voorbesproken en hier en daar aangepast.

De lunchpauze is meestal het moment waarop je bekenden uit Noord-Holland tegenkomt maar dat was
deze keer zeer beperkt het geval, leden uit het zuiden des lands waren deze keer vooral aanwezig. D66
Alkmaar was met acht bezoekers nog goed vertegenwoordigd; allen bestuurs- of fractieleden. Het enige
afdelingslid zonder functie dat mee zou gaan had zich wegens ziekte moeten afmelden.
Na de pauze werden in de algemene vergadering de moties besproken die door verschillende leden of
afdelingen waren ingediend. Dat gaat zeer gestructureerd: de indiener krijgt één minuut om de motie toe te
lichten, het bestuur geeft een advies en daarna krijgt ieder lid die iets wil zeggen 30 seconden om zijn of
haar standpunt toe te lichten. Vaker zijn standpunt dan haar standpunt, moest ik constateren.
Na een laatste woord van de indiener wordt er dan gestemd, bij handopsteking; als het niet duidelijk is
worden er stembriefjes ingevuld, verzameld en geteld.
Ik verliet de plenaire zitting, samen met ons raadslid Steven Smit, voor een besloten bijeenkomst waarin
o.a. Jan Paternotte ons bijpraatte over de naderende campagnes voor de verkiezingen in 2019, voor
Provinciale Staten en Europees Parlement. Besloten betekent dat alleen uitgenodigde leden van de partij
toegang hebben; niet-leden zijn welkom om het Congres te bezoeken maar niet de onderdelen waar onze
bedrijfsgeheimen worden besproken.
Daarna terug naar de zaal waar nog steeds over moties werd gediscussieerd en gestemd. Opvallend vond
ik dat de ca. 1000 leden in de zaal niet erg radicaal waren in hun standpunten; zo wenste men dat er
binnen de coalitie wel overlegd wordt over continuering van de dividendbelasting maar een harde eis om
die te laten voortbestaan werd afgewezen. Afspraak is afspraak, ook in een coalitieakkoord.
De zaal sprak zich ook uit voor invoering van een correctief referendum, maar met nogal flinke
voorwaarden waaraan de indieners moeten voldoen. Het moet niet al te makkelijk worden om een
ingevoerde wet alsnog ongedaan te maken.
Ik had het wel zo’n beetje gezien en wilde de eindspeech van Pechtold niet afwachten…. maar toen ik de
eerste twee zinnen gehoord had besloot ik toch maar een trein later te nemen. Een goede
afscheidsspeech, goed afgewogen en zonder sneren en verwijten, waar ik zelfs even ontroerd door raakte
– het is toch een afscheid van iemand die we in zijn goede en minder goede dagen goed hebben leren
kennen, ook tijdens verkiezingscampagnes in Alkmaar. Ik hoorde in de zaal en ook later op het station
niemand die het had zien aankomen, het geheim is goed bewaard gebleven. Dat kan dus nog in Den Haag.
Tót de speech van Alexander Pechtold vond ik het op 6 oktober een normaal congres, nuttig om erbij te zijn
maar niet heel bijzonder. Maar zijn afscheidsspeech maakte het een historisch congres, ik ben blij dat ik er
bij was.
Klaas Mulder

Raadsleden laten zich graag informeren. Vanuit het veld vernemen wat er speelt, hoe inwoners van
Alkmaar (mee)denken over maatschappelijke issues. Eén van de vele bezoeken die we afleggen was bij de
Historische Vereniging Alkmaar (HVA). Simone Meijnen en Steven Smit hebben zich in november laten
informeren over de activiteiten en ideeën van deze groep enthousiaste vrijwilligers.
De Historische Vereniging Alkmaar werd in 1925 opgericht en heeft als doel het beschermen en voor het
nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de
studie van en het verspreiden van kennis over de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij onder andere door
het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excursies en lezingen en het
uitgeven van een tijdschrift. Jaarlijks wordt de Oud-Alkmaarprijs en tweejaarlijks de Puienprijs uitgereikt.

De vrijwilligers van de HVA zijn over het algemeen geschoolde architecten, kunsthistorici. Zij zetten hun
kennis en tijd in om mooi Alkmaar mooi te houden. Soms hebben organisaties als deze nogal eens de
neiging erg star te zijn; alles van vroeger moet behouden blijven. Bij de HVA hebben we het tegendeel
gehoord. Enthousiast en met een open mind worden bouwplannen bekeken en van advies voorzien.
Erkend wordt dat ook nieuwe gebouwen te zijner tijd weer tot het erfgoed kunnen gaan behoren. En waar
erfgoed bewaard moet en kan worden, wordt meegedacht over hoe een en ander is in te passen in de
bouwplannen.
Wij hebben, ook hier, een inspirerende voorlichting gehad. Over de Puienprijs, over de “schoorsteen van
Krom”, over het oudste Chinese restaurant in Alkmaar, over de Bloemwijk, over het V&D gebouw. En ook
over de visie over het bouwen aan het kanaal. Weer een beetje meer inzicht in de Alkmaarse samenleving.
Ons helpt dat bij het raadswerk.
Steven Smit

De schoorsteen van Krom. D66 heeft zich voor het behoud ervan ingezet.

Goedendag, mijn naam is Hans Hoogschagen. Ik ben nu inmiddels een half jaar fractie-assistent van D66
voor de gemeenteraad van Alkmaar. Ik vind dat een buitengewone eervolle functie. Als fractie-assistent
woon ik wekelijks fractievergaderingen bij. Daarnaast neem ik maandelijks deel aan
commissievergaderingen van de gemeente Alkmaar. Er zijn 3 commissies waaraan je als fractie-assistent
kunt deelnemen. Ook ga je als fractie-assistent namens de fractie naar informatieavonden van de
gemeente of naar bijeenkomsten van D66 in de provincie. Dat doe ik naast mijn werk als agrarisch fiscalist
bij Alfa Accountants. Dat is een voltijdbaan waarvoor ik ook in de avond naar een studiebijeenkomst of een
klantenbijeenkomst ga. Daarnaast ben ik lid van de ledenraad Rabobank Alkmaar wat tijd vergt. Er was
een week waarbij ik elke avond weg was. Daar heb ik een stokje voor gestoken. Drie avonden per week
weg voor vergaderingen, etc. is voor mij het maximum.
Het werk dat op je afkomt als fractie-assistent is interessant. Je bent met zaken bezig die van belang zijn
voor de gemeenschap. De werkzaamheden zijn verdeeld tussen fractieleden en assistenten waarbij is
gekeken naar vakmanschap en interesses. Die van mij liggen bij belastingzaken en het buitengebied van
Alkmaar. Niet vreemd als je bent opgegroeid op een melkveehouderijbedrijf in de Schermer en je
beroepsmatig probeert om de belastingdruk voor hen zo laag mogelijk te houden. Als dus een bouwplan in
De Rijp aan de orde komt of er is een zaak rond omzetbelasting bij sportverenigingen, dan geef ik
gevraagd en ongevraagd advies. Soms moet ik daar in commissies over debatteren. Inmiddels heb ik dat
een paar keer gedaan en volgens mijn collega's in de raad van D66 en andere partijen ging dat niet slecht.
In de gemeenteraad heb ik geen zitting. Dat betekent dat wat je hebt voorbereid of aan de orde hebt
gesteld in de fractie, via een motie door een raadslid wordt ingebracht. Dat vind ik prima. Het is mooi om te
zien dat met mijn inbreng wat gedaan wordt. Ik ben vast van plan de huidige raadsperiode als fractieassistent vol te maken. Ik heb immers voor 4 jaar getekend.

Als je als lid van D66 via mij wat gedaan wilt krijgen in de stad of buitengebied, neem dan contact met me
op. Wellicht kan ik wat voor je betekenen.
Groet, Hans Hoogschagen
hans.hoogschagen@d66-alkmaar.nl

D66 in de raad en commissies
Het nieuwe college in Alkmaar was gevormd net vóór het zomerreces. Je zou kunnen zeggen dat na dit
zomerreces de samenwerking in de raad tussen fracties in nieuwe verhoudingen echt van start is gegaan.
Eén van de eerste dingen die aan de orde moest komen is de begroting voor 2019 en de
meerjarenplanning tot 2022. Op 5 november jongstleden is de behandeling daarvan geweest. De gehele
raad stemde in met de begroting van het nieuwe college. Dat is best opmerkelijk te noemen, want in het
verleden is dat niet veel voorgekomen.
D66 heeft ongeveer tegelijkertijd een aantal moties ingediend of samen met andere partijen ingediend. Het
betreft de moties met de volgende namen:
1. Stilte is een rijk bezit; aanwijzing van stilteweekends in gebieden van het stadscentrum over het
gehele kalenderjaar heen;
2. Scholen in de Vroonermeer; aansporing van scholen om beter met elkaar samen te werken in het
realiseren van zowel openbaar als bijzonder onderwijs in de Vroonermeer;
3. Fietsveiligheid rond scholen; attentie voor meer ruimte voor kinderen rondom scholen om veilig aan
te komen en te vertrekken;
4. Rokade; realisatie van een straatschaakspel;
5. Buurtveiligheid; ondersteuning van buurtveiligheid d.m.v. bijvoorbeeld buurtapps etc.;
6. 100 jaar kiesrecht; viering in 2019 van het feit dat het dan 100 jaar terug is dat het algemeen
kiesrecht voor zowel mannen als vrouwen geregeld is.
De moties zijn aangenomen met grote meerderheden in de raad en daar is de fractie best trots op. Vooral
in de totstandkoming van moties 1,2,3, en 6 heeft D66 een heel actieve rol gespeeld.
Voorts heeft Simone Meijnen ervoor gezorgd dat de regeling schuldhulpverlening van gemeente Alkmaar is
aangescherpt met twee amendementen. Deze waren gericht op het vinden en ondersteunen van mensen
met een taalachterstand en op de realisatie van goede voorlichting op Alkmaarse hbo- en mbo-scholen
over het ontstaan van schulden en het voorkomen daarvan. Ze werden breed gesteund.
Steven Smit heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over btw-verplichtingen sportverenigingen. Er
wijzigt namelijk in 2019 iets in de percentages btw en de mogelijkheden vooral voor sportverenigingen om
btw terug te vragen. Dit kan effect hebben op de subsidie.
Een werkbezoek van Sophie in ’t Veld bij de Opvang vergunninghouders in het voormalige
Belastingkantoor en een bezoek in de Boekelermeer bij SCW-systems* was zeer interessant. We hebben
Sophie begeleid en veel informatie gekregen over de opvang en voorgeleiding van asielzoekers en het
opwekken/ produceren van zogenaamd groengas bij SCW. Twee totaal verschillende thema’s maar zeer
indrukwekkend wat betreft de inhoud.
De fractie heeft eind september een fractieweekend gehouden in Hoorn, waarbij de tijd kon worden
genomen op diverse thema’s dieper in te gaan. Thema’s gekoppeld aan het coalitieakkoord en ons D66
verkiezingsprogramma. Je wilt immers zoveel mogelijk realiseren van dat programma in de komende vier

jaar. Het was een goede verdiepingsslag en we denken de komende drieënhalf jaar goede stappen te
kunnen zetten door “Alkmaar aan zet” te kleuren met een D66 groen.
Peter van Diepen, fractievoorzitter
*Leden met belangstelling voor natuurkunde kunnen meer te weten komen op www.scwsystems.com

Save the date
De eerstvolgende afdelingsvergadering vindt plaats op woensdagavond 16 januari 2019.

