
Voorstel andere opzet werkgroepen. 
 
Belang werkgroepen 
In november 2014 is besloten door de fractie en het afdelingsbestuur tot de oprichting van een 
aantal werkgroepen. De werkgroepen bestaan uit actieve leden en zijn gestart om raadsleden en 
wethouders waar nodig en gewenst te ondersteunen en te adviseren bij hun activiteiten. We hebben 
als D66 veel expertise in huis, waarvan fractieleden en wethouders gemakkelijk gebruik kunnen 
maken. Met name de klankbordfunctie is van belang.   
Naast de  klankbordfunctie kunnen leden (mee)werken aan visieontwikkeling, vragen voor 
fractieleden uitzoeken , seminars of congressen organiseren,  onderwerpen voor D-café’s bedenken 
en/of D-café’s een keer mee helpen organiseren. 
 
Aanvankelijke organisatie 
Om een eerste aanzet voor werkgroepen te maken is afgesproken dat de fractie de opzet van de 
werkgroepen ter hand zou nemen. Elk raadslid heeft een thema gekozen, leden uitgenodigd en is in 
januari van start gegaan. Na een aanvankelijk enthousiaste start blijk dat deze werkwijze niet altijd 
naar tevredenheid loopt. Redenen daarvoor: geen tijd  voor werkgroepen (vanwege bijv. 
bezuinigingsproblematiek), geen of nauwelijks belangstelling voor een bepaal thema (bijvoorbeeld 
sport), de thema’s soms zeer specifiek zijn gekozen waardoor werkgroepen al na een paar 
bijeenkomsten niet meer nodig zijn. Het is echter juist de bedoeling om werkgroepen een permanent 
karakter te geven. Bovendien komen we op deze manier niet echt tot visievorming over de thema’s. 
Denk aan visie op onderwijs, visie op werk  en inkomen, visie op duurzaamheid. 
 
Werkgroepen kunnen wel enthousiasmerend  werken. 
In bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht is voor een andere aanpak gekozen. Daar spelen de 
werkgroepen een belangrijke rol  bij de totstandkoming van beleid. Deze werkgroepen zijn op een 
andere manier georganiseerd. Een belangrijk verschil in opzet is dat de werkgroepen meer  vanuit 
het bestuur  worden georganiseerd.  
 
Voorstel andere organisatie 
Bij D66 Amersfoort hebben de werkgroepen naar de mening van het bestuur een andere organisatie 
nodig.  Het bestuur wil graag het volgende voorstel doen:  

- In deze opzet is bij elke werkgroep zowel een bestuurslid als een fractielid (of eventueel 
wethouder) betrokken.  

- De organisatorische en financiële  zaken gebeuren door het bestuurslid. Deze zorgt  voor de 
accommodatie, verspreiding van documenten, communicatie ed.  

- De inhoudelijke zaken liggen bij het fractielid.  
- Als het goed is kost dit het fractielid weinig  tijd, maar levert het vooral tijd op, want door de 

leden van de  werkgroep kunnen zaken worden uitgezocht die anders door het fractielid zelf 
moeten worden uitgezocht.  

- Het is verder van belang dat de thema’s van de werkgroepen aansluiten bij de verdeling van 
de portefeuille zoals die in de fractie heeft plaatsgevonden. De onderwerpen waarmee de 
werkgroep zich bezighoudt zijn bij voorkeur breed (bijv . Ruimtelijke Ordening of onderwijs). 
De werkgroep kan dan zelf bepalen welke issues binnen deze thema’s van belang zijn om iets 
mee te doen of actueel zijn.   

- De werkgroepen krijgen een permanent karakter 
- In beginsel is het bestuurslid technisch voorzitter van de werkgroep, maar indien iemand 

anders in de werkgroep zich opwerpt als voorzitter is dat misschien nog wel beter. 
- De voorzitter bepaalt in dat geval de agenda met het fractielid 
- De werkgroepen gaan ook een belangrijke functie vervullen bij de werving van nieuwe leden 

en het activeren van huidige leden die nog niet actief zijn. In tijden waarin er geen 



verkiezingen zijn, moeten wij als partij een platform hebben waarin ieder enthousiast lid 
vanuit een werkgroep thema  kan meedenken en meediscussiëren over issues die onze partij 
en de gemeente Amersfoort bezig houden.  

- Binnen deze nieuwe structuur is ook ruimte voor een strategie-adviesgroep die zich  
bezighoudt met de vraag: hoe blijft D66 de grootste partij in Amersfoort?   
Deze werkgroep dient te bestaan uit een aantal personen die niet direct politiek actief zijn in 
Amersfoort, maar die wel veel politieke en bestuurlijke kennis hebben. Het is een 
adviesorgaan voor het bestuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


