
Start werkgroepen D66 Amersfoort  
 
Zoals op de afgelopen AAV (Algemene Afdeling Vergadering)  is toegezegd door het bestuur, zal de 
aankomende AAV uitvoerig aandacht worden besteed aan de start van de werkgroepen. In de 
belrondes hebben een groot aantal leden aangegeven mee te willen doen in een werkgroep. 
 
Die werkgroepen zijn van belang om fractieleden en wethouders op tal van beleidsterreinen te 
kunnen ondersteunen en om als klankboord te dienen.  Voor leden zijn de werkgroepen een 
mogelijkheid om actief bezig te zijn met actuele politiek in Amersfoort.  Zo kunnen er visies worden 
geschreven en kan er bijvoorbeeld ook alvast worden geschreven aan het verkiezingsprogramma van 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Tevens kunnen werkgroepen worden ingeschakeld om mee 
te helpen D-cafe’s/D-rose’s voor te bereiden, congressen te organiseren etc.  
We hebben als D66 veel expertise in huis, waarvan fractieleden en wethouders gemakkelijk gebruik 
kunnen maken. Het idee van werkgroepen is overigens niet nieuw, want steden als Amsterdam en 
Utrecht hebben al jaren goed functionerende D66-werkgroepen.  
 

Opzet voor AAV 
Naar aanleiding van een grote belronde hebben diverse leden aangegeven belangstelling te hebben 
voor deelname van een werkgroep. Samen met de fractie heeft het bestuur besloten om met drie 
werkgroepen te starten: 

- Economie/vestigingsklimaat 
- Onderwijs 
- Duurzaamheid 

waarbij in ieder geval een bestuurslid en een fractielid deel uitmaken van elke werkgroep. 
Het is zeker mogelijk dat er in de toekomst meer werkgroepen komen, maar dat hangt met name af 
van het enthousiasme van de leden voor die werkgroepen. 
 
Met de bovenstaande werkgroepen wordt gestart omdat het belangrijke onderwerpen zijn uit ons 
verkiezingsprogramma, omdat de fractie van deze onderwerpen een speerpunt heeft  gemaakt en 
ook omdat er relatief vele mensen belangstelling hebben voor deze onderwerpen. 
  
Op de AAV zullen de aanwezige leden in drie groepen worden verdeeld: 

- Leden die uitdrukkelijk hebben gekozen of zijn uitgenodigd voor een werkgroep kunnen gaan 
zitten bij de werkgroep van hun voorkeur.  

- Leden die vooralsnog voor een andere werkgroep kiezen of geen voorkeur voor een 
werkgroep hebben kunnen uiteraard aanschuiven bij één van de werkgroepen. 

 
Bij deze tafels  zal er een kort voorstellingsrondje plaatsvinden. Daarna wordt geïnventariseerd voor 
welke onderwerpen van de werkgroep belangstelling is om eens nader uit te diepen. Er kan sprake 
zijn van sub-werkgroepen die een bepaald thema uitdiepen. 
Fractieleden kunnen aangeven op welke beleidsvraagstukken zij graag ondersteuning/commentaar 
willen hebben.  
De verantwoordelijke bestuursleden zorgen voor de accommodatie, de verspreiding van de 
documenten, communicatie etc.  
De werkgroep sluit in eerste instantie aan bij de agenda van het fractielid. In het vervolg kan de 
werkgroep ook nieuwe thema’s agenderen. 
 
De werkgroepen krijgen een permanent karakter en kiezen uit hun midden een voorzitter.  
De leden stemmen met het fractielid af op welke thema’s  ze een actieve en passende bijdrage 
kunnen leveren. Ook stemmen ze verwachtingen en resultaten af. 
De eerste werkgroepbijeenkomst is op woensdag 18 november om 20.00 uur in café Halewijn. 


