
 
 
 

Notulen  
Provinciale Ledenvergadering Gelderland 

d.d. 11 december 2021 (digitaal; host Anneke van der Helm, 
manager Partijkantoor Den Haag) 

 
 
1.Welkom en Opening door de Voorzitter 
De voorzitter Jan Zoetelief opent de vergadering en heet alle 
aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Vaststellen Agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Notulen PLV d.d. 25 september 2021 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
4. Laatste stand van zaken Financieel (Rob Tunru, penningmeester) 
Rob Tunru toont een overzicht van de financiële zaken tot en met 11 
december 2021. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Door corona hebben 
er beperkt fysieke vergaderingen en meetings plaatsgevonden en valt de 
declaratie m.b.t. de kilometrage (reisvergoeding) lager uit.  
 
5. Vaststelling kandidaten GR 2022 Apeldoorn en Nijmegen 
De voorzitter licht de procedure tot kandidaatstelling toe. Hierbij heeft 
een onafhankelijke selectiecommissie haar werk gedaan. De 
lijstvolgorde van de Apeldoornse en Nijmeegse lijsten is bepaald door de 
commissie. Het bestuur heeft deze zonder wijzigingen geaccordeerd. De 
leden zijn gevraagd om eventuele voorstellen te doen tot wijziging van 
de namen en volgorde.  
De voorzitter deelt mee dat door het invullen van het door u 
toegestuurde formulier de lijsttrekkers voor Apeldoorn en Nijmegen 
inmiddels, conform het landelijke protocol, zijn vastgesteld. 
Omdat alleen nog gestemd kan worden over de lijstvolgorde van de 
nummers 2 tot en met X, heeft het Hoofdbestuur het Dagelijks Bestuur 
van Gelderland aangeraden dit middels een extra stembiljet kenbaar te 
laten maken. Aangezien de gehele procedure in het kader van de Covid-
19 Noodwet digitaal heeft moeten plaatsvinden, heeft het Hoofdbestuur 
bepaald, dat deze amendering alsnog per post dient plaats te vinden. 
Het bestuur van Gelderland heeft zich hierbij neergelegd. Hierop is door 
de huidige fractie met name gemeente Apeldoorn geïrriteerd 



gereageerd. De Apeldoornse fractie heeft, bij wijze van protest, 
gezamenlijk vroegtijdig de vergadering verlaten.  
Voormeld stembiljet zal door het Partijkantoor worden verzonden aan 
alle leden van beide gemeenten. 
Een antwoordenveloppe zal worden meegestuurd. Het is de bedoeling 
dat u uw naam noch adres noch lidmaatschapsnummer kenbaar zult 
maken. Indien u een gegronde reden heeft om de volgorde te wijzigen, 
dan kunt u dit door middel van een amendement kenbaar maken wel 
voorzien van een goede onderbouwing. 
 
6. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
7. Afsluiting door de voorzitter 
De voorzitter is helaas door de slechte verbinding uit de vergadering 
verwijderd. De secretaris heeft de vergadering afgesloten en wenst 
iedereen veel succes met de komende verkiezingen. Excuses zijn 
gemaakt voor de onverklaarbare slechte verbinding.  
 
 
 


