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Behorend bij agendapunt 7 tijdens de AAV afdeling D66 Amersfoort 15 juni 2017 
 

De Lijst Advies Commissie (LAC) 
 

Het bestuur wil zorgdragen dat er een kwalitatief goede lijst met kandidaten komt 
voor GRV2018. Er is bij de laatste AAV van 15 februari j.l. lang stil gestaan bij de 
profielen en de samenstelling van de Lijst Advies Commissie. Om meer recht te doen 
aan deze discussie en het draagvlak te optimaliseren wil het bestuur de Lijst Advies 
Commissie als volgt samenstellen: 
 

• Voorzitter Mirjam Barendregt (oud raadslid Amersfoort, oud wethouder Amersfoort, directeur 

Grachtenfestival Amsterdam) - stemrecht 

• Philippe de Jong (oud D66 regio bestuurslid Midden Nederland met de portefeuille scouting en 

talentontwikkeling, woonachtig in Utrecht en eigenaar werving en selectiebureau in de publieke sector 

Aardoom&DeJong) - stemrecht 

• Alienke Ramakers ( lid verkiezingsprogrammacommissie, Manager Public Affairs, Nederlandse 

Vereniging voor Duurzame Energie) - stemrecht 

• De voorzitter van de Afdeling D66 Amersfoort - stemrecht 

• De te kiezen lijsttrekker D66 Amersfoort voor GRV2018 tijdens de AAV van 15 juni 2017 -stemrecht 

 
Hiermee wordt voldaan aan hetgeen tijdens de AAV van 15 februari 2017 is 
afgesproken. Immers de voorzitter van de afdeling, 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 maken onderdeel van de Lijst 
Advies Commissie. Er zijn twee verschillen te onderscheiden met de 
instemmingsbesluiten die tijdens de AAV van 15 februari j.l. zijn genomen: 
 

1. In het huidige voorstel van het bestuur D66 Amersfoort is de persoon met een HBM achtergrond en met 

veel ervaring in politiek bestuurlijke processen, dezelfde persoon.  

 
2. De Lijst Advies Commissie wordt gevormd door vijf mensen met stemrecht en niet zoals eerder 

afgesproken tijdens de AAV van 15 februari j.l. door vier mensen waarvan er één onafhankelijk voorzitter 

is zonder stemrecht en de andere leden met stemrecht. 

 

Het bestuur D66 Amersfoort wil met deze samenstelling van de Lijst Advies 
Commissie (LAC) een grotere verscheidenheid en expertise bijeen krijgen waarmee 
de afdeling D66 Amersfoort in het huidige tijdgewricht meer gebaat is. Het voorstel 
doet in de optiek van het bestuur meer recht aan de discussie die is gevoerd tijdens 
de AAV van 15 februari j.l. Het draagvlak binnen de gehele afdeling D66 Amersfoort 
zal in de optiek van het bestuur door het voorstel worden vergroot.  
 
 
 
 
De volgende vijf voorstellen is het bestuur voornemens tijdens de AAV van 15 juni 
2017 om deze redenen ter instemming aan de aanwezige leden voor te leggen:  
 
Voorstel 1 Instelling Lijst Advies Commissie 
 
De AAV 15 juni 2017 bijeen besluit de instemming lid I van artikel 6.12 
(Beslissing tot deelname voor vertegenwoordigende lichamen op decentraal 
niveau – het instellingsbesluit voor het bepalen van de lijstadviescommissie) te 
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herroepen. Het voorstel dat werd aangenomen tijdens de AAV 15 februari 2017 
luidde:  
 
"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, 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”. 

 
Voorstel 2 Instelling Lijst Advies Commissie 
 
Tijdens de AAV is ingestemd met het besluit om vier leden te benoemen waarvan 
één persoon die als onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht wordt benoemd (zie 
notulen).  
 
De AAV 15 juni 2017 bijeen besluit de instemming lid I van artikel 6.12 
(Beslissing tot deelname voor vertegenwoordigende lichamen op decentraal 
niveau – het instellingsbesluit voor het bepalen van de lijstadviescommissie) 
het besluit om vier leden te benoemen in de Lijst Advies Commissie waarvan 
één persoon die als onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht wordt benoemd, 
te herroepen.  
 
Voorstel 3 Instelling Lijst Advies Commissie 
 
De AAV op 15 juni 2017 bijeen besluit om een Lijst Advies Commissie in te 
stellen die bestaat uit vijf personen met allen stemrecht. Van de Lijst Advies 
Commissie maken deel:  
 

o De voorzitter van de Afdeling D66 Amersfoort 

o De te kiezen lijsttrekker D66 Amersfoort t.b.v. GRV2018 

o Iemand met een Human Being Management (HBM) achtergrond en lid van D66 met veel 

ervaring in politiek bestuurlijke processen buiten de afdeling. 

o Een lid van de afdeling en tevens lid van de verkiezingsprogrammacommissie D66 

Amersfoort 

o Een lid van de afdeling Amersfoort met een brede ervaring in de politiek die tevens als 

voorzitter van de Lijst Advies Commissie kan functioneren. 

Voorstel 4 Instelling Lijst Advies Commissie 
 
 
Het bestuur D66 Amerfoort vraagt de aanwezige leden tijdens de AAV op 15 
juni 2017 bijeen in te stemmen met de voordracht van de volgende D66-leden 
in de Lijst Advies Commissie: 
 

• Voorzitter Mirjam Barendregt (oud raadslid Amersfoort, oud wethouder Amersfoort, directeur 

Grachtenfestival Amsterdam) - stemrecht 

• Philippe de Jong (oud D66 regio bestuurslid Midden Nederland met de portefeuille scouting en 

talentontwikkeling, woonachtig in Utrecht en eigenaar werving en selectiebureau in de publieke 

sector Aardoom&DeJong) - stemrecht 

• Alienke Ramakers ( lid verkiezingsprogrammacommissie, Manager Public Affairs, Nederlandse 

Vereniging voor Duurzame Energie) - stemrecht 

• De voorzitter van de Afdeling D66 Amersfoort - stemrecht 

• De te kiezen lijsttrekker D66 Amersfoort voor GRV2018 tijdens de AAV van 15 juni 2017 -

stemrecht 
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Voorstel 5 Instelling Lijst Advies Commissie 
 
Het bestuur D66 Amerfoort vraagt de aanwezige leden tijdens de AAV op 15 
juni 2017 bijeen in te stemmen met de hieronder geschetste werkwijze van de 
Lijst Advies Commissie  
 

➢ De vijf leden hebben allen stemrecht.  

➢ Bij een gesprek met een kandidaat raadslid zijn in principe alle vijf de leden, maar minimaal driee 

leden van de Lijst Advies Commissie aanwezig. Voor lijstduwers en kandidaten die zich niet 

daadwerkelijk verkiesbaar stellen kan de Lijst Advies Commissie kiezen om hiervan af te wijken.  

➢ Op basis van deze gesprekken, CV, Motivatiebrief en het ingevulde kandidaatstellingsformulier, 

wordt de lijst (inclusief kandidaten die zich niet daadwerkelijk verkiesbaar stellen) in volgorde 

samengesteld en aan de leden voorgelegd door middel van e-voting.  

 
 
 


