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Inleiding 
 
D66 staat voor een belangrijk jaar. Eerst de Tweede Kamerverkiezingen en een jaar 
later de gemeenteraadsverkiezingen. De tendens is dat het politieke landschap 
versplinterd raakt. Dat is zowel landelijk als gemeentelijk waarneembaar. Het aantal 
zwevende kiezers is groot. Het verschil tussen links en rechts lijkt verdwenen. Er 
ontstaat een nieuw politiek onderscheid tussen: constructief versus destructief. 
 
D66 is een constructieve sociaal liberale partij. Het aantal constructieve partijen is 
groot. De tendens laat zien dat veel van deze partijen globaal gezien een zelfde 
hoeveelheid kiezers aan zich weet te verbinden. Kortom de concurrentie is groot en 
krachtig. D66 kan volgens het landelijk en regionaal bestuur Midden Nederland 
alleen het verschil maken als wij verder professionaliseren, een heldere focus 
hebben zodat de kiezer ons daadwerkelijk écht kan onderscheiden van andere 
partijen (GroenLinks, PvdA, CDA, VVD) en wij onze boodschap helder en duidelijk 
tijdens de campagneactiviteiten goed weten over te brengen. Het bestuur van D66 
Amersfoort deelt deze visie en strategie. 
 
Een goed verkiezingsprogramma voor Amersfoort, een goede lijst met de juiste 
potentiële raadsleden en een aansprekende lijsttrekker zijn daarbij van cruciaal 
belang. 
 
Voor de verkiezing van de lijsttrekker is een profiel opgesteld voor potentiële 
kandidaten. Dit profiel zal ter vaststelling worden voorgelegd tijdens de AAV van 15 
februari 2017. Het landelijk bestuur stelt dat de lijsttrekker eerst moet worden 
gekozen en daarna de lijst met raadsleden. Ook voor de raadsleden is een profiel 
opgesteld. Ook dit profiel zal ter vaststelling tijdens de AAV aan de leden worden 
voorgelegd. Immers de lijsttrekker moet ook aan dit profiel voldoen.  
 
Voor het samenstellen van de lijst zal een lijstadviescommissie worden benoemd.  
D66 heeft momenteel potentieel een grote penetratiegraad in het electoraat. 
Hieraan heeft D66 Amersfoort 9 zetels van de 39 gemeenteraadszetels te danken. 
Wij hebben als partij een grote verantwoordelijkheid in onze stad. Dat stelt hoge 
eisen aan onze mensen in de raad. Zij moeten niet alleen in staat zijn om alle 
relevante ontwikkelingen bij te houden, te agenderen en het college van B&W 
controleren, maar ook kunnen omgaan met complexe omgevingsfactoren die 
daarop van invloed zijn en die niet zelden leiden tot interne groepsdynamiek. 
Kortom met een lijst bestaande uit mensen met aanvullende expertises alleen kom 
je er niet. Het gaat ook om hoe je als raadslid in een fractie constructief waar kan en 
kritisch waar moet met elkaar op een D66 waardige wijze met elkaar omgaat.  
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D66 is de laatste jaren hard gegroeid. Dat heeft ook geleid tot groeistuipen zo 
constateert het bestuur D66 Amersfoort in navolging van het regio bestuur Midden 
Nederland en het Landelijk Bestuur. In Amersfoort is dit fenomeen wellicht nog 
pregnanter aanwezig dan in veel andere gemeenten. In de jaren tachtig kreeg 
Amersfoort van het Rijk de status van Groeistad. Sindsdien is het aantal inwoner 
verdubbeld tot 152.000 inwoners nu. En de stad zal nog verder groeien. De trek 
naar de stad is een gegeven wereldwijd. De overloop van steden als Amsterdam en 
Utrecht naar Amersfoort is een feit. Amersfoort is niet langer enkel het gemoedelijke 
provinciestadje meer, maar een stad die echt mee gaat tellen in Nederland. 
 
Gezien de uitdagingen waarvoor onze stad staat wil het bestuur van D66 Amersfoort 
een transparant beleid voeren om tot een goede lijst te komen met de juiste 
mensen en tot een werkbaar proces dat moet leiden tot een onderscheidend 
verkiezingsprogramma met de juiste focus in relatie tot de ontwikkelingen waarmee 
Amersfoort te maken heeft.  
 
Het Landelijk Bestuur D66 heeft een aantal richtlijnen opgesteld waaraan de route 
naar Gemeenteraadsverkiezingen (GR) 2018 aan moet voldoen. De 
verkiezingscommissie van D66 Amersfoort, die is ingesteld door de leden tijdens 
AAV van 1 december 2016,  heeft naar bijgaande voorstellen van het Bestuur D66 
Amersfoort gekeken en haar instemming gegeven met de voorstellen en keuzes die 
worden gemaakt door het bestuur.    
 
Het bestuur van D66 Amersfoort vraagt de leden tijdens de AAV van 15 februari 
2017 in te stemmen met de twee navolgende voorstellen: 
 
1: Een lijstadviescommissie die ten minste bestaat uit: 
    - Iemand met een Human Being Management achtergrond 
    - De voorzitter van D66-afdeling Amersfoort 
    - De gekozen lijsttrekker 
    - Een D66-lid van buiten de afdeling die zeer veel politieke en politiek- 
      bestuurlijke ervaring heeft. 
 
Toelichting: 
Deze werkwijze is ook voor de landelijke lijst gehanteerd. De gekozen lijsttrekker 
moet in staat zijn goed samen te werken met de fractie en volledig kunnen 
vertrouwen op de mensen die hiervan deel uitmaken. Een Human Being 
Management specialist is in staat om te kijken of bij potentiële raadsleden in aanleg 
het vermogen aanwezig is om onder hoge druk maximaal te kunnen samenwerken 
met als doel het eindresultaat te optimaliseren. Vreemde ogen kunnen nieuwe 
inzichten geven. Daarom is het goed om een zeer ervaren lid van buiten de afdeling 
te betrekken bij de selectie van mensen voor de lijst. De voorzitter van D66 afdeling 
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Amersfoort is in staat om het geheel te overzien: de relatie: verkiezingsprogramma – 
nieuwe fractie – hetgeen leeft bij de leden. 
 
2: Een verkiezingsprogrammacommissie die verantwoordelijk is voor de  
    totstandkoming van het integrale programma en specifieke werkgroepen per    
    thema 
 
De leden van de integrale verkiezingsprogrammacommissie gaan input van leden 
binnenhalen via reeds bestaande werkgroepen, nog te vormen werkgroepen en te 
organiseren bijeenkomsten. Daarnaast zullen de gekozen lijsttrekker en de voorzitter 
van het bestuur van D66-afdeling Amersfoort als klankbord dienen. In de eindfase 
zullen communicatiedeskundigen vanuit de afdeling worden betrokken om tot een 
goed hanteerbaar en leesbaar eindresultaat te komen dat aan de leden kan worden 
voorgelegd ter instemming of amendering. Doel is medio september – oktober een 
eerste conceptverkiezingsprogramma gereed te hebben en instemming van de  
AAV met het verkiezingsprogramma op 30 november 2017. 
 
De voorgestelde mensen (allemaal woonachtig in Amersfoort) voor de 
verkiezingsprogrammacommissie zijn: 
 
-   Jacob Lamminga (oud voorzitter D66 Amersfoort) als voorzitter 
-   Henk Pijper ( huidig raadslid met o.a. financiën in zijn portefeuille en heeft  
     gemakkelijk toegang tot alle relevante informatie en beleidstukken van de  
     gemeente Amersfoort ) 
-   Alienke Ramaker (Manager Public Affairs bij de Nederlandse Vereniging voor  
    Duurzame Energie. Zij was lid van strategiecommissie die een rapport heeft  
    Opgeleverd met evaluatiepunten n.a.v. verkiezingen GR2014 t.b.v. het bestuur ) 
-   Meryem Kilic – Karaaslan (gemeentesecretaris gemeente Blaricum) 
-   Henk Jan Oosterhuis (beleidsmedewerker D66 Tweede Kamer fractie) 
-   Rik van Wijk (secretaris van Bestuur D66 Amersfoort en Manager Functioneel  
    Beheer en Informatiemanagement Onderwijslogistiek at Hogeschool Utrecht) als  
    secretaris 
 
Toelichting: 
Met deze zes mensen zijn verleden – heden en toekomst en lokaal, regionaal en 
landelijk met elkaar verenigd. Daarnaast is de diversiteit (cultureel, sexe, leeftijd) 
gegarandeerd. Het zijn zes mensen die integraal kunnen denken en handelen, die 
weten wat cruciaal is voor D66, die in staat zijn hoofdzaken van bijzaken te scheiden 
en die in staat zijn structuur aan te brengen in het proces dat leidt tot een 
onderscheidend verkiezingsprogramma waarmee D66 Amersfoort toekomstgericht 
met de juiste focus de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in kan gaan. 
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Wat verder nog nodig is voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
2018 
 
Maar er is meer nodig om te kunnen meedoen aan de gemeenteraadverkiezingen 
van 2018. Onderstaand kunt u lezen wat er nodig is, welke data daaraan zijn 
verbonden en hoe wij als bestuur van D66 Amersfoort de lange route naar GR2018 
voor ons zien. Graag vragen wij ook uw instemming voor het onderstaande tijdens 
de AAV van 15 februari 2017: 
 

Uitgangspunten 
 
De uitgangspunten komen voort uit statuten en huishoudelijk reglement D66. In het 
bijzonder de artikelen die te vinden zijn op pagina 48-49 onder: “Decentrale 
verkiezingen voor een vertegenwoordigend orgaan”. 
 
Artikel 6.11 Deelnamebesluit verkiezingen 
1.  Voor de verkiezing van een vertegenwoordigend orgaan op decentraal niveau  
     beslist de ledenvergadering op overeenkomstig niveau, twaalf maanden voor de  
     verkiezingen over deelname aan de verkiezingen. Bij een besluit tot deelname  
     wordt eveneens bepaald of dit zelfstandig is of in een gezamenlijke lijst met een  
     of meerdere partijen. 
2.  Het Landelijk Bestuur dient binnen veertien dagen na besluit tot deelname op de  
     hoogte te worden gesteld. 
3.  Het Landelijk Bestuur beslist over toestemming tot deelname aan de  
     verkiezingen. Indien duidelijke bezwaren bekend zijn kan het Landelijk Bestuur  
     besluiten niet in te stemmen met deelname. Bij verkiezingen voor de    
     gemeenteraad kan hierbij advies worden ingewonnen bij het regiobestuur.        
     Tevens kan een besluit genomen worden onder voorwaarden. Dit besluit wordt  
     binnen vier weken na ontvangst genomen. 
4.  Deelname aan de verkiezingen voor vertegenwoordigend orgaan op enig  
     decentraal niveau kan onder de aanduiding van de partij uitsluitend met  
     toestemming van het Landelijk Bestuur. 
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Het besluit om als D66 Amersfoort zelfstandig deel te nemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is unaniem genomen op 1 december 2016 
tijdens een AAV waarbij een voldoende quorum aanwezig was. Hierbij is een 
verwijzing gepast naar de notulen van desbetreffende vergadering 
(https://amersfoort.d66.nl/publicaties/verslag-aav-1-december-2016/ ). Hierin 
staat te lezen bij behandeling van betreffend agendapunt:  
 
“6. Instemming aanmelding D66 Amersfoort GR2018 
Formeel dienen de leden tijdens de AAV in te stemmen met deelname als afdeling 
aan de gemeenteraadsverkiezingen. Martin brengt dit in stemming, waarmee alle 
aanwezige leden instemmen”. 
 
Het landelijk bestuur is hiervan inmiddels op de hoogte gebracht via een email. 
Het landelijk bestuur moet nog toestemming verlenen aan de D66 afdeling 
Amersfoort voor deelname van D66 afdeling Amersfoort aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor de gemeente Amersfoort. 
 
 
 
Het bestuur van D66 Amersfoort hebben tot taak ook de benoemde punten uit 
navolgend artikel te beantwoorden en dit voor besluitvorming voor te leggen aan 
de leden.  
 
Artikel 6.12 Beslissingen tot deelname verkiezingen voor 
vertegenwoordigende lichamen op decentraal niveau 
 
Bij deelname aan de verkiezing op decentraal niveau neemt de ledenvergadering 
de volgende besluiten: 
 

A. De vaststelling van het profiel van de lijsttrekker, de overige kandidaten en, 
indien daartoe door de ledenvergadering besloten wordt, de politiek 
bestuurder; 

B. het aanvangs- en sluitingstijdstip van aanmelding voor de kandidaatstelling 
voor het lijsttrekkerschap; 

C. het aanvangs- en sluitingstijdstip van aanmelding voor de overige 
kandidaten; 

D. het aanvangs- en sluitingstijdstip van de stemming voor lijsttrekker; 
E. het aanvangs- en sluitingstijdstip voor de stemming voor de overige 

kandidaten; 
F. het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor het 

lijsttrekkerschap; 
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G. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de 
overige kandidaten voor plaatsing op de definitieve kandidatenlijst; 

H. het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op een kandidatenlijst; 
I. het instellingsbesluit voor het bepalen van de lijstadviescommissie; 
J. het instellingsbesluit voor het bepalen van de wethouders- danwel 

gedeputeerdencommissie; 
K. de hoogte van de afdrachtregeling voor politieke vertegenwoordigers; 
L. de benoeming van een verkiezingscommissie. 

 
 
Tijdspad en antwoorden D66 Amersfoort op basis artikel 6.12 
 
Onderstaand tijdspad en antwoorden zijn doorgenomen met de 
verkiezingscommissie zoals die tijdens de AAV van 1 december 2016 door de leden 
is benoemd. De verkiezingscommissie heeft dinsdag 17 januari 2017 ingestemd met 
onderstaande.   
 
       A.  Tijdens de AAV van 15 februari 2017 zullen de opgestelde profielen van de  
             lijsttrekker en kandidaat-raadsleden worden voorgelegd ter vaststelling aan  
             de leden. De kandidaatstelling kan worden gedaan met een te downloaden  
             format in Microsoft Word. Het moet in ieder geval ook als Word document  
             worden verstuurd. Daarnaast kan ook een PdF mee worden gestuurd.  
 

B.   Aanvang openstelling lijsttrekker is 22 februari 2017. 
            Het sluitingstijdstip voor de kandidaatstelling lijsttrekker zal vrijdag 12 mei  
            2017 om 23:59:59 uur zijn (uiterste datum 5 juni 2017 volgens stramien dat  
            het Landelijk Bestuur hanteert en oplegt aan alle afdelingen). 
  

C.   Aanvang openstelling raadsleden is 1 juli 2017.  
             Het sluitingstijdstip voor raadsleden is vrijdag 29 september 2017 om  
             23:59:59 uur  (uiterste datum 5 oktober 2017). Hierna zal de       
             stemadviescommissie de volgorde van de lijst bepalen die voor E-Voting  
             per 9 november 2017 zal worden voorgelegd aan de leden. 
 

D.   Tijdens een AAV op 15 juni 2017 zal de lijsttrekker worden gekozen door de  
              leden (uiterste datum 5 juli 2017 volgens stramien dat het Landelijk  

       Bestuur hanteert en oplegt aan alle afdelingen).). 
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E.     Openstelling E-Voting voor lijst voor raadsleden is 9 november 2017. 
               Sluitingsdatum E-voting 23 november 2017 om 23:59:59 uur (uiterste  
               datum 3 december 2017 volgens stramien dat het Landelijk Bestuur  
               hanteert en oplegt aan alle afdelingen). Tussen openstelling en  
               sluitingsdatum mag van  
               het Landelijk Bestuur niet meer dan 14 dagen zitten. Tijdens een AAV op  
               30 november 2017 zal de lijst worden gepresenteerd (uiterste datum 5  
               december 2017 volgens stramien dat het Landelijk Bestuur hanteert en  
               oplegt aan alle afdelingen).  
               Het E-voting stembiljet is geldig bij minimaal 34 vermelde kandidaten en  
               maximaal 45. 
 

F.      Het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor het  
         lijsttrekkerschap bedraagt 25 (iets minder dan 10% van het ledenaantal in  
         Amersfoort). Leden schrijven voluit hun naam, hun handtekening en  
         Ledennummer op de ondersteuningsverklaring. Hiervoor wordt een  
         standaardformulier ontwikkeld. 

 
G.     5 procent van het aantal uitgebrachte stemmen. 

 
H.     De definitieve kieslijst wordt niet langer dan 50 kandidaten. Vijf slots     
        gereserveerd voor lijstduwers en 1 slot voor de lijsttrekker. Daarnaast is er  
        plaats voor niet verkiesbare kandidaten. Hierover wordt een beslissing  
        genomen tijdens de AAV op 15 juni 2017. 

 
I.     De lijstadviescommissie zal worden voorgedragen ter instemming tijdens de  
       AAV van 15 juni 2017 op voorstel van het Bestuur met advies voorzien van  
       de verkiezingscommissie. Tijdens de AAV van 15 februari zal het bestuur  
       voorstellen daarvan deel te laten uitmaken de voorzitter van de afdeling  
       Amersfoort, de lijsttrekker, iemand met een Human Being Management  
       (HBM) achtergrond en een D66-lid met veel ervaring in politiek bestuurlijke  
       processen van buiten de afdeling. 

 
J.    De instelling van een wethouderscommissie wordt ter instemming  
       voorgedragen tijdens de AAV van 15 februari 2017. De personen die deel  
       gaan uitmaken van de wethouderscommissie en de te hanteren  
       selectieprocedure worden voorgedragen ter instemming tijdens de AAV  
      van 15 juni 2017 op voorstel van het bestuur met advies voorzien van de  
      verkiezingscommissie. 

 
K.   De afdrachtregeling zal dezelfde zijn als in de periode 2014-2018 (3%). 
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L.   De benoeming van verkiezingscommissie heeft reeds plaatsgevonden  
      tijdens de AAV van 1 december 2016 (voorzitter Joris Benschop, leden  
      Mona Coppens en Dorien van der Kamp). Zie ook de notulen van  
      desbetreffende vergadering, agendapunt 7:  

 
(https://amersfoort.d66.nl/publicaties/verslag-aav-1-december-2016/ )  
 
“De programma- en lijstadviescommissie worden tijdens de AAV van februari 2017 
benoemd. Voor de verkiezingscommissie hebben Joris Benschop (voorzitter), Mona 
Coppens en Dorien van der Kamp zich gemeld. Zij zullen het proces rond de 
verkiezingen bewaken. Het voorstel van het bestuur is deze 3 te benoemen. Alle 
aanwezige leden stemmen hier mee in”. 
 
 
 
Het bestuur D66 Amersfoort vraagt de leden tijdens de AAV van 15 februari 
2017 in te stemmen met bovenvermelde antwoorden en procesafspraken, zover 
daar niet mee is ingestemd tijdens de AAV van 1 december 2016 (dit laatste 
geldt voor de verkiezingscommissie). 
 


