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Korte terugblik op de bijzonderheden van 2020:  

 

‘Alle zeilen bij in dubbel crisisjaar’ 
Politieke crisis 
Het jaar 2020 begon met een diepe politieke crisis door het vertrek van een raadslid bij onze 
coalitiepartner. De crisis kenmerkte zich door vele impasses omgeven door vele berichten in de 
lokale en soms regionale media. Ook de feestelijke installatie-ceremonie van de nieuwe 
burgemeester half januari ontkwam niet aan de schaduw van de politieke crisis. Om de impasse te 
doorbreken heeft AmelandEén een onafhankelijk procesbegeleider voorgesteld die kon rekenen op 
het draagvlak van alle partijen. Dit heeft begin maart geresulteerd in een nieuwe coalitie: 
AmelandEén, VVD en Algemeen Belang Ameland.  
 
Coronacrisis 
Een week na het aantreden van de nieuwe coalitie op Ameland rolde ook Nederland de wereldwijde 
coronacrisis in. De lockdown maatregelen hadden en hebben ook op Ameland een enorme impact 
voor inwoners en bedrijven. De beelden van een volledig toeristenvrij eiland tijdens de anders zo 
drukke Paasdagen en slechts een enkele afvaart per dag van de veerdienst illustreren de ongekende 
situatie. Door de coronacrisis komen veel extra vraagstukken en problemen op de gemeente af. De 
AmelandEén fractie geeft samen met andere gemeenteraadsfracties veel ruimte en vertrouwen aan 
het college om adequaat en slagvaardig te kunnen handelen en vraagt om aandacht voor 
communicatie met bewoners, organisaties en bedrijven. Op Ameland heerst aanvankelijk veel angst 
voor besmettingen door toerisme. De gemeente voert de gehele crisis door intensief overleg met alle 
sectoren en maatschappelijke organisaties op het eiland. Samen wordt gezocht naar wat wel kan en 
hoe de ‘1,5 meter-samenleving’ vorm gegeven kan worden op het eiland. Door de tijdelijke 
versoepelingen en toename van binnenlandse vakanties beleeft Ameland toch een redelijk drukke 
zomerperiode. Qua beleving is het bij vlagen zelf zeer druk, wat ook weer leidt tot begrijpelijke 
verontrusting onder delen van de bevolking. In het bedrijfsleven zijn er extra grote zorgen bij onder 
andere de groepenmarkt-sector, nachthoreca en evenementen die niets kunnen. Na de zomer wordt 
de eigen bevolking van Ameland geconfronteerd met een eerste besmettingsgolven. Voor degenen 
die het overkomt of in zijn nabije omgeving meemaakt soms zeer impactvol. In de het onderwijs en in 
de zorg op Ameland wordt gewerkt onder moeilijke omstandigheden. Onze oudere bewoners in De 
Stelp zijn tijdenlang afgesloten van hun dierbaren. In de laatste weken van het jaar ontstaat 
voorzichtig uitzicht op vaccinatie maar in aanloop naar de Kerstdagen worden de maatregelen eerst 
nog eens flink aangescherpt vanwege de oplopende besmettingscijfers.  
 
Koers houden 
Ondanks de extra verantwoordelijkheden die deze uitzonderlijk crisissituatie met zich mee brengt wil 
AmelandEén als grootste partij onverkort uitvoering blijven geven aan de ambitieuze raadsagenda en 
het coalitieakkoord. De meeste dossiers en projecten zijn op koers gehouden en de rust en stabiliteit 
in de politieke arena is wedergekeerd. Op 10 september organiseert AmelandEén ondanks de 
beperkingen een Openbare Partij Vergadering. Deze wordt ook uitgezonden via een livestream. 
Mede door de livestream is er een hele goede opkomst en deelname! Op de OPV hebben we met 
elkaar teruggeblikt, bijgepraat en vooruit gekeken. Uiteraard hebben we uitgebreid met elkaar 
stilgestaan bij de brede impact van corona en de zorgen die dit met zich mee brengt. De agenda en 
stukken zijn bijgevoegd als bijlage van dit jaarverslag. 
 
2020 gaat de boeken in als een crisisjaar waarin alle zeilen bijgezet moesten worden maar dat ons 
allen ook op vele vlakken deed relativeren. 
 
Namens het Algemeen Bestuur van AmelandEén, 

 
Andries Metz, voorzitter 
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Feitentabel: doel vereniging, vergaderingen, ledenstand, bestuurssamenstelling, financiën 
 

Periode jaarverslag 
 

2020: 1 januari t/m 31 december 
 

Doel Vereniging 
De vereniging heeft ten doel het oprichten en in stand houden van de 
politieke partij AmelandEén. (artikel 2.1) 

Openbare Partij Vergaderingen 

3e OPV) 10 september 2020 (uitgezonden via livestream) 

- 

Bij AmelandEén hoef je geen lid te zijn. Iedereen heeft toegang tot 
onze Openbare Partij Vergadering. Op deze vergadering kun je 
meepraten en meedenken over politiek en maatschappelijke 
onderwerpen.  

De Openbare Partij Vergadering staat omschreven in de statuten van  
AmelandEén onder artikel 13.1 t/m 13.12. De statuten zijn te 
raadplegen via de website: www.ameland1.nl 

Algemene Leden Vergaderingen 

5e ALV) 10 juli 2020 (oorspronkelijke datum 14-3-2020 uitgesteld i.v.m. corona) 

- 

- 

Het doel van de Algemene Leden Vergadering (ALV) is het nemen van 
noodzakelijke en wenselijk geachte besluiten over verenigingszaken 
die bijdragen aan het hoofddoel van de vereniging. (artikel 11.1) 

Functie van de leden 

- Een politieke partij die deelneemt aan de verkiezingen in Nederland 
  kan uitsluitend een vereniging met leden zijn. 
- Politieke partijen zoeken naar alternatieven voor de traditionele 
  ledenpartij omdat ledenaantallen al decennia lang afnemen. 
- Lidmaatschap van AmelandEén is alleen mogelijk in combinatie met 
  een functie binnen de partij. 

Vertegenwoordigers van de politieke partij trachten de idealen zoals 
omschreven in de beginselverklaring uit te dragen en te 
verwezenlijken. (artikel 2.4) 

Ledenstand 31 dec. 2020 13 

Mutaties leden 
Inschrijvingen: 0 
Uitschrijvingen: 1 (01-03-2020) 

Bestuursleden 31 dec. 2020 6 

Mutaties bestuursleden 
Afgetreden: 1 (01-03-2020) 
Toegetreden: 0 

Wijzigingen bestuursstructuur Nee 

Wijzigingen in statuten Nee 

Huishoudelijk reglement Nee (momenteel niet, is wel mogelijk conform artikel 20 statuten) 

Financiële samenvatting 

Wijze van boekhouden Kasstelsel      

Liquide middelen 01 jan.2020 € 1.586,33     (banksaldo: € 1.586,33 / kassaldo: € 0,00) 

Liquide middelen 31 dec.2020 € 2.098,10     (banksaldo: € 1.586,33 / kassaldo: € 0,00) 

Verplichtingen 31 dec.2020 €     0,00  

Eigen vermogen 31 dec.2020 € 2.098,10     (gelijk aan liquide middelen) 

Totaal inkomsten in boekjaar € 2.600,00  

Totaal uitgaven in boekjaar € 2.088,23 

Leningen door leden €     0,00 
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Bijlagen jaarverslag 2020: 
 

1. Overzicht Partijarchief AmelandEén 2017-2020 (niet bijgevoegd in publicatieversie) 
2. Uitnodiging en Agenda 3e Openbare Partij Vergadering 10 september 2020 
3. Diashow ‘twee jaar vooruitgang en soms ook tegenslag’ 3e OPV 
4. Uitslag stellingen 3e OPV  
5. Livestream 3e OPV (terug te kijken via onze website: www.ameland1.nl) 

 
 

http://www.ameland1.nl/


Betrouwbare 

veerverbinding

HUISVESTING
ambitie, visie, 

innovatie!

 
 

 

Openbare Partij Vergadering 

donderdag 10 september 20:00 uur in de Burgemeester Waldaschool te Nes 

maximaal 40 personen i.v.m. 1,5 meter afstand, vooraf aanmelden verplicht** 

óf volg het live vanuit huis: www.ameland1.nl en klik op ‘Livestream’  

zaal en livestream geopend vanaf 19:45 uur 

  Agenda  

1. Opening  

2. Mededelingen 

3. AmelandEén ruim twee jaar op weg 

 Verslag vanuit bestuur, fractie en wethouder 

4. Bijpraten over diverse onderwerpen 

 Ameland bereikbaar  

 De Stelp  

 Herontwikkeling voormalig Zwembad 

 Woningbouw 

 […keuzeonderwerpen vanuit de vergadering…] 

5. Corona: zorgen, gevolgen, maatregelen, toekomst 

6. Economie: toerisme en leefbaarheid in de toekomst 

7. Sluiting (ca. 22:00 uur) 

 

**Deze vergadering/samenkomst is momenteel mogelijk binnen de noodverordening van 21-08-2020.  

Voor deze samenkomst treffen wij de benodigde maatregelen zoals omschreven in de noodverordening.  

Aanmelden per e-mail via dirkmetz10@knid.nl met je volledige naam en telefoonnummer. Gezondheidscheck bij de entree.  

Digitale interactie en opiniërende 

stemmingen tijdens de vergadering, 

met mobiel of tablet 

De 6 hoofdthema’s uit het AmelandEén 

verkiezingsprogramma 



 

 

WAT IS EEN OPENBARE PARTIJ VERGADERING? 

 Bij AmelandEén hoef je geen lid te zijn, iedereen 
heeft toegang tot de Openbare Partij Vergadering. 
Op de OPV kun je meepraten en meedenken over 
politiek en maatschappelijke onderwerpen.  

 De OPV is onderdeel van de statuten van 
AmelandEén (zie www.ameland1.nl) 

 Wij willen graag dat alle onderwerpen en 
aanwezigen tot hun recht komen, actiegroepen 
voor of tegen bepaalde onderwerpen dienen een 
eigen platform te organiseren 

 De OPV van 10 september 2020 bevat geen 
besluitvormende onderwerpen 

 De statuten zijn te allen tijde leidend 

 AmelandEén vraagt geen verplichte bijdrage om  
de onkosten te dekken, je steun is van harte 
welkom in de vorm van een kleine vrijwillige 
bijdrage (zie bankgegevens donaties hieronder) 

  

BANKGEGEVENS DONATIES 
NL.82.RABO.0325.2046.59 
o.v.v. ‘donatie’ t.n.v. AmelandEén 
 

DAGELIJKS BESTUUR 

Andries Metz      voorzitter 
Martijn Boelens lid 
Dirk Metz            secretaris-penningmeester 
p/a De Stringen 3 
9162 EX BALLUM 
06 - 11 43 81 53 
dirkmetz10@knid.nl 
 

FRACTIE 

Esther Oud-Kooiker raadslid 
Dirk Metz raadslid plv. fractievoorzitter 
Siard Bonthuis raadslid 
Hanneke Wansink raadslid 
William de Jong raadslid 
Erik IJnsen schaduwfractielid 
Martijn Boelens  schaduwfractielid 
Didi Koudijs-Baars  schaduwfractielid 
 

WETHOUDER 
Theo Faber portefeuilles zie website  
 

WEBSITE / FACEBOOK 
www.ameland1.nl 
www.facebook.com/AmelandEen 

Koers houden 
 

Op 21 maart 2018 kreeg AmelandEén een groot mandaat van 
de kiezer. “Nu moeten jullie het waarmaken!”, was een 
veelgehoorde reactie in de dagen na de verkiezingen. De 
eerste prioriteit die we stelden was het komen tot een 
gezamenlijk programma van alle politieke partijen. Een frisse 
en solide start. AmelandEén zag en ziet politieke en 
bestuurlijke vernieuwing als noodzakelijke voorwaarde om de 
inhoud weer de boventoon te laten voeren. Er lagen vele 
uitdagingen voor ons: het op de rails zetten van grote 
projecten als de woningbouw, de nieuwe Stelp en de lobby 
voor de veerverbinding maar ook het vlot trekken van diverse 
vastgelopen dossiers zoals het parkeerterrein bij de Coop en 
het voormalig tropisch zwembad. Al voor de verkiezingen 
stelden we vast dat het een gigantische klus zou worden en 
dat we moesten blijven inzetten op goede verhoudingen en 
samenwerking met alle partijen.  
 
Vanwege de roerige situatie van voor de verkiezingen hield de 
commissaris van de Koning de vinger aan de pols in de 
Amelander politiek. Ameland kreeg een waarnemend 
burgemeester met vertrouwelijke opdracht toegewezen. In 
2018 en 2019 zijn veel zaken op de rails gezet maar inherent 
aan de politiek is dat je te maken krijgt met ‘ruk- en 
zijwinden’. Voor ons als nieuwe partij met bestuurlijke 
verantwoordelijkheid een extra beproeving of we ook in 
moeilijke omstandigheden koers konden houden. Dat begin 
2020 de coalitie ten val zou komen hadden we vooraf niet 
kunnen bedenken. Gelukkig zag ook de commissaris dat deze 
politieke crisis ‘anders was dan andere’ en hij gaf Ameland de 
tijd en de ruimte om het zelf op te lossen. Na ruim twee 
maanden impasse en een korte wethouder-loze periode kon 
de koers weer worden voortgezet met een nieuwe  
drie-partijen coalitie. Vrijwel direct daarna rolde Nederland de 
corona-crisis in en werd door onze premier een lockdown 
afgekondigd. Dit betekende ook op Ameland veel zorgen bij 
burgers en ondernemers en er kwamen veel extra vragen en 
problemen op de gemeente af. Ondertussen moest het 
bestaande werk ook zoveel mogelijk doorgaan en de 
belangrijke projecten op koers blijven.  
 
Ondanks de beperkende maatregelen organiseren we op 10 
september een aangepaste Openbare Partij Vergadering die 
ook live vanuit huis gevolgd kan worden. We praten je dan 
graag verder bij en zijn benieuwd naar datgeen wat jij 
belangrijk vindt en ons mee wilt geven. 
 
Bestuur en fractie 
AmelandEén 
 
 



twee jaar vooruitgang… 
…en soms ook tegenslag
diashow “15x in het nieuws” (ca. 3 minuten)



1e OPV      23 januari 2018      pre-corona… 



IN HET NIEUWS (2)   …een groot mandaat



IN HET NIEUWS (3)   …zou het gaan lukken?



RAADSAGENDA 2018-2021   …unaniem



“Gemeente koopt

bouwval De Kronkel”

“Amelanders streepje

voor bij huurhuis”

IN HET NIEUWS (5)   …na lang onbe’Hagen’

“Doorbraak De Hagen lijkt aanstaande”

“Oude kassen maken

plaats voor Ambulancepost”



IN HET NIEUWS (6)   …De Veerverbinding 



IN HET NIEUWS (7)   …duistere zaakjes (?)

“Heimelijke avond wekt 

irritatie op 

Ameland”



IN HET NIEUWS (8)   …ramp MSC Zoë



“Wederom zorgen

over Stelp”

“1000 handtekeningen Actiegroep De Stelp op De Stelp”

IN HET NIEUWS (9)   …De Stelp 

“Raad Ameland wil verder met nieuwe locatie De Stelp”

“Gemeente wil Stelp

direct brandveilig”



IN HET NIEUWS (10)   …De Stelp 

ontwikkelgroep
&

informatie 
bijeenkomsten



IN HET NIEUWS (11) 

“Commissaris

Brok: Ameland 

is gezond en

krijgt weer

kroonbenoemde

burgemeester”



IN HET NIEUWS (12)   …politieke impasse



IN HET NIEUWS (13)   …het nieuwe normaal?



IN HET NIEUWS (14) …succes nieuwe aanpak?

“Doorbraak ontwikkeling zwembadterrein

na 21 jaar in zicht”



IN HET NIEUWS (15)   …belofte maakt schuld



DIASHOW START OPNIEUW




































































