Tuesday, November 13, 2018 at 1:30:58 PM Central European Standard Time

Subject: Re: Samenwerking D66 afdelingen West-Brabant
Date: Friday, 21 September 2018 at 06:40:08 Central European Summer Time
From: Gerard jacobs
To:
gvdheijde@freeler.nl, Emma Laurijssens van Engelenhoven, Alex Raggers, Heidi Vos
CC:
Bas Werker, Claudia van Pul
Besten,
Deze week hebben wij ons laatste gesprek afgerond en vandaag onze rapportage aangeboden aan het
regiobestuur.
Wij hebben het regiobestuur geadviseerd, een nauwere samenwerking tussen de afdelingen, in de vorm
van een fusie in gang te gaan zetten omdat het draagvlak hiervoor bij alle afdelingen aanwezig is.
Hartelijk dank voor de openheid en de prettige sfeer, die wij mochten ervaren in de gevoerde gesprekken.
Wij hopen dat ons advies snel gerealiseerd zal gaan worden.
Met vriendelijke groet
Claudia en Gerard

Op za 19 mei 2018 om 13:42 schreef Bas Werker <bas@baswerker.nl>:
Beste Alex, Emma, Gabriël en Heidi,
In het verleden zijn er gesprekken geweest over verdere samenwerking
van de D66 afdelingen in West-Brabant. Door alle energie die (terecht)
in de gemeenteraadsverkiezingen is gaan zi^en, hee_ dat de afgelopen
`jd minder aandacht gekregen. Nu de gemeenteraadsverkiezingen voorbij
zijn, is het plan de draad weer op te pakken.
Het regiobestuur hee_ Claudia van Pul en Gerard Jacobs bereid
gevonden om een rondje te maken langs de betrokken afdelingen om te zien
welke wensen er leven en wat handig is. De afdelingen Bergen op Zoom,
Steenbergen en Woensdrecht hebben inmiddels afgesproken samen een nieuwe
afdeling te gaan vormen. De verkenning van Claudia en Gerard betre_
daarmee E^en-Leur/Moerdijk, Halderberge, Roosendaal en Rucphen.
Claudia en Gerard zullen met jullie contact opnemen om een afspraak te
maken. Mochten er tot die `jd nog vragen zijn, dan hoor ik dat
uiteraard graag.
Groet,
Bas
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Tuesday, November 13, 2018 at 1:29:40 PM Central European Standard Time

Subject: Re: Samenwerking D66 afdelingen West-Brabant
Date: Saturday, 20 October 2018 at 20:58:59 Central European Summer Time
From: Bas Werker
To:
gvdheijde@freeler.nl, Emma Laurijssens van Engelenhoven, Alex Raggers, Heidi Vos
CC:
Gerard jacobs, Claudia van Pul, Sabine Andeweg, Wim Hermans
Beste Alex, Emma, Gabriël en Heidi,
Met excuses voor de vertraging ivm voorbereiding van programma en kandidatenlijst voor PS2019 kom ik graag
terug op onderstaande.
Het regiobestuur heeW met veel waardering kennis genomen van de rapportage van Claudia en Gerard en neemt
graag de aanbeveling over. Wij willen daarom het traject naar oprichXng van een nieuwe afdeling die de
gemeenten EYen-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Rucphen omvat in gang zeYen. Voor jullie
informaXe: rond de jaarwisseling zullen ook Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht fuseren tot een
nieuwe afdeling.
Een nieuwe afdeling heeW (in formele zin) twee dingen nodig: een reglement en een bestuur. Mijn voorstel zou
zijn om gebruik te maken van het standaardreglement (dat werkt in mijn ogen prima), maar leden kunnen
uiteraard wijzigingen voorstellen. Dat geldt overigens niet alleen bij de oprichXng, maar alXjd. Ik herhaal dat
besluiten betreﬀende deelname aan verkiezingen (of en, zo ja, in welke vorm) alXjd voorbehouden zijn aan alleen
de leden uit de desbetreﬀende gemeente. De leden in EYen-Leur hebben dus bijvoorbeeld geen stemrecht over
het programma of kandidaten in Roosendaal. We moeten ook nog een naam voor de afdeling hebben.
Het bestuur van de nieuwe afdeling zal bij de oprichXngsvergadering gekozen worden Xjdens een verkiezing die
onder verantwoordelijkheid van het regiobestuur georganiseerd wordt. Daarna is het aan het nieuwe bestuur om
de afdeling verder vorm te geven en dat kost uiteraard enige Xjd. Gezien de gevoerde gesprekken heb ik er alle
vertrouwen in dat ook dat goed komt.
Aangezien ik zelf op dit moment formeel voorziYer ben in Roosendaal en Rucphen is onderstaande voorstel voor
het vervolg ietwat tweeledig.
-Emma/Gabriël: zouden jullie mij willen laten weten of je nog aandachtspunten ziet in het gehele traject.
Mogelijk is het makkelijkst daar even over te bellen? Dat kan komende week bijvoorbeeld op een avond?
-Alex/Heidi: zullen wij ook even bellen om te zien of er vanuit Roosendaal of Rucphen nog aandachtspunten zijn.
Vervolgens zouden de leden in de bestaande afdelingen moeten instemmen met opheﬃng van de afdeling en
overstap naar de nieuwe afdeling. Dat kan op aparte afdelingsvergaderingen. Mogelijk is het verstandig daarvoor
een kort document te hebben met het hoe en waarom? Dat zou kunnen op basis van wat Claudia en Gerard al
opgesteld hebben.
De oprichXngsvergadering van de nieuwe afdeling zou vervolgens, bijvoorbeeld, in januari kunnen plaatsvinden?
Enﬁn, het is een lange mail maar op zich een overzichtelijk proces. Ik hoor graag wat jullie gedachten er bij zijn.
Groet,
Bas
On 9/21/2018 6:40 AM, Gerard jacobs wrote:
Besten,
Deze week hebben wij ons laatste gesprek afgerond en vandaag onze rapportage aangeboden aan
het regiobestuur.
Wij hebben het regiobestuur geadviseerd, een nauwere samenwerking tussen de afdelingen,
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in de vorm van een fusie in gang te gaan zetten omdat het draagvlak hiervoor bij alle
afdelingen aanwezig is.
Hartelijk dank voor de openheid en de prettige sfeer, die wij mochten ervaren in de
gevoerde gesprekken. Wij hopen dat ons advies snel gerealiseerd zal gaan worden.
Met vriendelijke groet
Claudia en Gerard

Op za 19 mei 2018 om 13:42 schreef Bas Werker <bas@baswerker.nl>:
Beste Alex, Emma, Gabriël en Heidi,
In het verleden zijn er gesprekken geweest over verdere samenwerking
van de D66 afdelingen in West-Brabant. Door alle energie die (terecht)
in de gemeenteraadsverkiezingen is gaan ziYen, heeW dat de afgelopen
Xjd minder aandacht gekregen. Nu de gemeenteraadsverkiezingen voorbij
zijn, is het plan de draad weer op te pakken.
Het regiobestuur heeW Claudia van Pul en Gerard Jacobs bereid
gevonden om een rondje te maken langs de betrokken afdelingen om te zien
welke wensen er leven en wat handig is. De afdelingen Bergen op Zoom,
Steenbergen en Woensdrecht hebben inmiddels afgesproken samen een nieuwe
afdeling te gaan vormen. De verkenning van Claudia en Gerard betreW
daarmee EYen-Leur/Moerdijk, Halderberge, Roosendaal en Rucphen.
Claudia en Gerard zullen met jullie contact opnemen om een afspraak te
maken. Mochten er tot die Xjd nog vragen zijn, dan hoor ik dat
uiteraard graag.
Groet,
Bas
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Voorbereidend besluit fusie
STATUS: CONCEPT

De Algemene Afdelingsvergadering van de afdeling Etten-Leur/Moerdijk, in
vergadering bijeen op 27 november 2018,
OVERWEGENDE
dat bij de afdelingen Etten-Leur/Moerdijk, Halderberge, Roosendaal en Rucphen de intentie bestaat tot het samengaan van deze
afdelingen in een nieuwe afdeling,
dat de oprichting van deze nieuwe afdeling dient samen te vallen met het opheffen van de oude afdelingen, en
dat het fysiek onmogelijk is het opheffen en oprichten in één AAV te doen,
BESLUIT
conform artikel 5.1 lid 3 van het landelijke Huishoudelijk Reglement tot fusie met de afdelingen Halderberge, Roosendaal en
Rucphen,
dat aan het voorgaande besluit de voorwaarde verbonden is dat deze afdelingen zelf ook eenzelfde besluit nemen,
dat tevens aan het besluit de voorwaarde is verbonden dat het regiobestuur van de regio Noord-Brabant zorg draagt voor de
oprichting van de fusieafdeling en conform artikel 5.1 lid 6 an het landelijke Huishoudelijk Reglement zorg draagt voor de verkiezing
van een nieuw bestuur en commissies, en
dat tenslotte de voorwaarde geldt dat de fusieafdeling per 1 juli 2019 opgericht dient te zijn, en
VERZOEKT
het regiobestuur ervoor zorg te dragen dat in de nieuwe afdeling de gelden die uit de respectievelijke oude afdelingen afkomstig zijn
geoormerkt worden zodat deze gelden niet onevenredig in andere gemeenten zullen worden ingezet.

Etten-Leur, 27 november 2018

