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Jaarverslag bestuur bbA over het jaar 2017
Het jaar 2017 werd gekenmerkt door een aantal bijzondere gebeurtenissen, namelijk het
afscheid van Linda Roos en Jaap Prent en de aanloop naar de campagne voor de
verkiezingen van maart 2018. Het was dan ook voor het bestuur bestaande uit Paul van der
Meer, voorzitter, Frits Suer, secretaris, Monica Pak, penningmeester en Chris Smeenk als
algemeen bestuurslid een druk en opwindend jaar.
In organisatorisch opzicht was het afscheid van Linda Roos op 29 september 2017 in het
Museum Jan van der Togt een hoogtepunt. Tijdens de druk bezochte receptie was oudburgemeester Jan van Zanen een zeer gewaardeerd spreker en de loco burgemeester van
Amstelveen Herbert Raat een even welkome gast, die namens de gemeente Linda
onderscheidde met de zilveren legpenning van de gemeente Amstelveen voor haar vele
werk dat zij ten behoeve van de Amstelveners heeft verzet. Al eerder ontving Linda tijdens
haar laatste raadsvergadering, uit handen van burgemeester Mirjam van ‘t Veld de
versierselen die horen bij het lidmaatschap van de orde van Oranje Nassau, als beloning
voor haar werk in de gemeenteraad gedurende bijna vierentwintig jaar.
Eerder al, op 6 februari 2017, hadden fractie en bestuur van bbA afscheid genomen van
Jaap Prent tijdens een fractievergadering. Maar Jaap Prent kwam, ook voor hemzelf,
onverwachts terug, nadat hij was gevraagd de door het vertrek van Linda vrijgekomen
zetel in de raad voor de resterende maanden tot de verkiezingen van maart 2018 in te
nemen. Fractie en bestuur zagen dit ook als een manier om Jaap te eren voor het vele
werk dat hij voor bbA en Amstelveen, in het bijzonder in de wijken van onze stad, heeft
gedaan.
Ook in 2017 maakte bbA deel uit van de coalitie met VVD, D66 en PvdA. Onze fractie
bestond uit Jitze Bakker, voorzitter, Ewa Petiet, Ruud Oord en Linda Roos, die vanaf
oktober 2017 werd vervangen door Jaap Prent. Burgerleden waren Jacqueline Höcker, die
op 1 december haar functie neerlegde, Jacqueline Solleveld en Danielle de Kluijver. Peter
Bot was namens bbA wethouder, met in zijn portefeuille o.a. Ruimtelijke Ordening,
Duurzaamheid, Afvalbeheer, Natuur en Milieu en Sport.
Het bestuur verleende aan de fractie faciliterende en organisatorische ondersteuning bij
de op 4 februari gehouden coalitie-dag, die als titel had: zit er muziek in onze coalitie?
Plaats van bijeenkomen was de Muziekschool en directeur Marcel Janssen verleende
medewerking met muziek en een lezing. De fractie zelf organiseerde een Praat met de
Raad-bijeenkomst in mei in de wijk Keizer Karelpark. Er waren twee sessies: een om de
bewoners de gelegenheid te geven met raadsleden te praten en daarna een voor de

middenstand. De opkomst was goed. Minder duidelijk voor de bewoners blijft toch wat er
met de op- en aanmerkingen van de deelnemers wordt gedaan.
Bestuur en fractie hebben veel tijd gestoken in het voorbereiden van de
verkiezingscampagne. Die voorbereiding bleef in het begin steken in plannen, waarbij het
zich wreekte dat het in het begin niet duidelijk was wie nu echt de kar ging trekken.
Ook stak het bestuur veel tijd in het benaderen van kandidaat raadsleden. Uiteindelijk
waren de pogingen succesvol en kon het bestuur vooraanstaande en gekwalificeerde
Amstelveners aan de kandidatenlijst toevoegen, zoals Marga van Herteryck, Jacqueline
Solleveld, Daniëlle de Kluijver, Gaby Laudy, Ruud Kootker, Henk Heuvingh en Pieter
Monkelbaan. Zo kon dan ook, met Peter Bot als de lijsttrekker, op de ledenvergadering van
17 december 2017 een mooie en sterke kandidatenlijst worden gepresenteerd, die vriend
en vijand verraste.
Toch kwam een en ander niet zonder slag en stoot tot stand. Begin december liet
Jacqueline Höcker weten dat zij stopt met het werk als burgerlid voor bbA. Ook Jitze
Bakker liet weten niet meer beschikbaar te zijn voor een functie als raadslid, daar hij een
nieuwe functie bij de gemeente Almere had aangenomen, die moeilijk te combineren was
met het vele werk als raadslid. Het bestuur heeft hem na een lang gesprek er wel toe
kunnen bewegen lijstduwer te worden in het gezelschap van de kopstukken Linda Roos en
John Levie.
Over de kandidaatstelling wil het bestuur wel het volgende kwijt. Zoals bij elke partij
worden bij het vaststellen van de volgorde mensen teleurgesteld. Het bestuur probeert
een lijst samen te stellen, die kan rekenen op steun van een grote meerderheid in de
ledenvergadering. Daarbij gaat het bestuur onafhankelijk te werk in die zin, dat de
bestuursleden geen enkel (financieel) belang hebben bij het toekennen van een nummer.
De bestuursleden zijn onbetaalde vrijwilligers, die bij de samenstelling van de
kandidatenlijst maar een paar dingen voor ogen hebben nl. wie zijn de beste mensen voor
de partij, wie wil er de meeste tijd aan de partij en de raad besteden en met wie trekken
we de meeste kiezers.
Als laatste daad van het jaar 2017 bracht het bestuur een interview met de scheidende
fractie- voorzitter Jitze Bakker uit, waarin hij ideeën over de toekomst van het Oude Dorp
lanceerde. De voorstellen trokken veel aandacht in de pers en op de lokale RTVA.

Amstelveen, 1 augustus 2018
F.J. Suer, secretaris

