
Behorend bij agendapunt 6 tijdens de AAV afdeling D66 Amersfoort 15 juni 2017 
 

Wethouderscommissie 
 
De wethouderscommissie geeft advies aan de fractie die ontstaat na de GRV2018 
verkiezing. De fractie kiest uiteindelijk de wethouder(s). 

 

Het bestuur vraagt de D66 leden van de afdeling Amersfoort tijdens de AAV 
van 15 juni 2017 in te stemmen met de volgende samenstelling van de 
wethouderscommissie D66 Amersfoort GRV2018: 

 

• Onafhankelijk voorzitter, Joris Backer ( Lid Eerste Kamer D66, oud directeur Shell Rusland, 

schrijver richtingwijzers D66 || reeds eerder onafhankelijk voorzitter van de 

wethouderscommissie D66 Amersfoort in februrari/maart 2017 || geen stemrecht 

• Voorzitter D66 Amersfoort, Martin Fröberg || met stemrecht 

• De te kiezen lijsttrekker (Tyas Bijlholt of Dirk Joost van Hamersveld of Noëlle Sanders) || met 

stemrecht 

• de te kiezen vice fractievoorzitter || met stemrecht 

 

(N.B. Als de lijsttrekker zich ook kandidaat stelt voor wethouderschap zal de commissie naast de 

onafhankelijk voorzitter en voorzitter van het afdelingsbestuur bestaan uit de (vice)-

fractievoorzitter en een te kiezen fractie-lid) 

 

Het bestuur vraagt de D66 leden van de afdeling Amersfoort tijdens de AAV 
van 15 juni 2017 in te stemmen met de hier onder beschreven werkwijze van de 
wethouderscommissie D66 Amersfoort GRV2018 
 
 
Werkwijze 
De wethouderscommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, de voorzitter van 
het bestuur van de afdeling in Amersfoort, de lijsttrekker of zijn/haar plaatsvervanger 
en een lid van de te vormen fractie. 
 
Kandidaten zullen worden gewogen door de commissie na lezing van de 
Motivatiebrief en CV. Op basis daarvan zullen die kandidaten worden uitgenodigd 
voor een eerste oriënterend gesprek waarvan de commissie van oordeel is dat 
redelijkerwijs te verwachten is dat deze in voldoende mate voldoen aan de eerder 
genoemde criteria. Gezien het feit dat op het moment van het eerste oriënterend 
gesprek nog niet duidelijk is welke portefeuilles wellicht door D66 moeten worden 
vervuld, wordt een inventarisatie gemaakt voor welke portefeuille iemand wel/niet 
geschikt is in de ogen van de commissie. 
 
Kandidaten kunnen zich melden vanaf 1 oktober 2017. Zij kunnen volledig rekenen 
op vertrouwelijkheid. In de periode 1 oktober 2017 – 21 maart 2018 zullen de 
oriënterende gesprekken worden gevoerd door de wethouderscommissie die dan 
bestaat uit de onafhankelijke voorzitter, de voorzitter van de afdeling D66 Amersfoort 
en de lijsttrekker D66 Amersfoort (immers er zijn dan nog geen andere gekozen 
kandidaat raadsleden). Na de GRV2018 verkiezingen zal de wethouderscommissie 
in volledige samenstelling met geschikte kandidaten in contact treden voor 
verdiepende gesprekken. Vervolgens zal de wethouderscommissie de nieuw te 
verwachten fractie adviseren welke kandidaat voor welke portefeuille geschikt wordt 



geacht. Het is vervolgens aan de fractie om een wethouder in een nieuw te vormen 
college van Burgemeester & Wethouders voor te stellen ter installatie.  
 


