Voorstel Bestuur D66 Amersfoort aan AAV 15 februari 2018

Openstelling vacature vicevoorzitter D66 Amersfoort
Het bestuur van D66 Amersfoort vraagt de leden in te stemmen met de openstelling
van de vacature vicevoorzitter D66 Amersfoort. Bijgaand Profiel van de vicevoorzitter
geeft inzicht in wat er van de vicevoorzitter wordt verwacht en wordt dan ook ter
instemming aan de leden ingebracht.

Toelichting
D66 Amersfoort groeit. We hebben nu 350 afdelingsleden. Niet alleen lokaal maar ook
regionaal en landelijk neemt het aantal bijeenkomsten toe. Van congressen tot workshops,
van regio vergaderingen tot regio overstijgend overleg. We zijn als D66 een partij die zich
razendsnel verder aan het optimaliseren is om toekomstbestendig vorm te kunnen geven
aan onze idealen. De werkdruk op het bestuur neemt daardoor toe. Tegelijkertijd hebben we
gemerkt dat bijvoorbeeld voor de vacature ‘ledenactivering’ zich geen kandidaten melden
vanuit de afdeling. Dus deze vacature staat nog open. Binnenkort neemt het lid dat ‘politiek’
in zijn portefeuille heeft na de maximale twee termijnen afscheid van het bestuur: Siebolt
Bennema. Recent heeft het lid Carola Vlooswijk met in de portefeuille ‘permanente
campagne’ na één termijn afscheid genomen van het bestuur. Ook deze vacature is niet
gelijk weer ingevuld.
Als bestuur van D66 Amersfoort willen wij graag na de gemeenteraadverkiezingen op 21
maart a.s. ons bezinnen over hoe wij de toekomst van ons bestuur verder toekomstbestendig
vorm kunnen geven. Wij willen daarover later in het jaar een terugkoppeling geven aan de
leden van onze afdeling en met concrete voorstellen komen. Wij zullen bij deze afwegingen
betrekken een nog op te stellen interne evaluatie van ‘De route op weg naar GRV2018’ zoals
die vorig jaar door het AAV is vastgesteld.
Op dit moment is één zaak al wel duidelijk. Er is behoefte aan een vicevoorzitter en dus de
openstelling van deze nieuwe functie in het bestuur. Hiermee willen wij voortvarend aan de
gang om de continuïteit van besturen te borgen. Ook een aantal leden hebben eerder bij het
bestuur aangedrongen op het benoemen van een vicevoorzitter om de werkzaamheden van
de voorzitter te ontlasten.
Wat doet het bestuur ?
De belangrijkste taak van een bestuur is, om de afdeling goed laten functioneren. Dat
betekent: zorgen voor een afdeling waar het leuk is om lid te zijn en je als lid wordt gehoord,
samenwerken met de fractie om de politieke invloed van D66 zo groot mogelijk te maken, en
leden de mogelijkheid bieden om actief te worden in de politiek . Om dat te bereiken
organiseert het bestuur activiteiten voor leden (bijvoorbeeld AAV’s, DCafé’s of excursies),
verzorgt het de communicatie (website en de leden-nieuwsbrief), laat het onze afdeling actief
meedoen aan verkiezingscampagnes en werkt samen met de fractie van D66 Amersfoort en
eventueel benoemde wethouder(s). Daarnaast hebben leden van het bestuur contact met
het bestuur van Regio Midden Nederland, andere gemeenten, het Landelijke Bureau, het
Landelijk Bestuur.
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Profiel vicevoorzitter
Als vicevoorzitter ben je in staat om in collegiale samenwerking met de andere leden van het
bestuur proactief te kijken naar nieuwe ontwikkelingen en kansen te benoemen. De
vicevoorzitter is de schakel tussen de afdelingsleden en het bestuur. Zij/hij betrekt leden bij
de uitvoering van taken en werkzaamheden die belangrijk zijn voor de afdeling. Zij/hij
vervangt de voorzitter van de afdeling indien deze is verhinderd. Bij langdurige ontsteltenis
(langer dan 8 weken) van de voorzitter krijgt de vicevoorzitter tijdelijk mandaat die het
mogelijk maakt dat zij/hij als voorzitter kan optreden tot een nieuwe voorzitter is benoemd
door de AAV van D66 Amersfoort.

De kerncompetenties van de vicevoorzitter zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer communicatief vaardig en verbindend vermogen;
Enthousiasmerend;
Consistent in denken en handelen
Deskundig op het gebied van ledenactivering;
Wendbaar waar kan, slachtvaardig waar moet;
Heeft het vermogen om zaken te delegeren;
Hoge mate van (Politiek) omgevingssensitiviteit;
Analytisch vermogen;
Collegiaal;
Coachende kwaliteiten;
Netwerkgericht
Resultaatgericht (zonder het proces uit oog te verliezen);
Stressbestendig;
Goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsbesef;
Ervaring als voorzitter van een vergadering

De zittingstermijn voor deze functie is drie jaar, met de mogelijkheid om één keer herkozen
te worden.
Toelichting rolverdeling voorzitter en vicevoorzitter
De voorzitter heeft als voornaamste taak de controle op het naleven van het
verkiezingsprogramma door de fractie (met inachtneming van een eventueel gesloten
coalitieakkoord). Daarnaast houdt de voorzitter politiek een vinger aan de pols bij de
afstemming tussen fractie en leden over de te varen koers en draagt deze bij aan een
adequaat functioneren van en een goede samenwerking tussen de fractieleden. Bij
eventuele deelname aan een college voert de voorzitter periodiek strategisch overleg met de
fractievoorzitter en de wethouder(s). De voorzitter draagt bij aan goede verhoudingen tussen
fractieleden, eventuele wethouder(s) en leden van de afdeling. De voorzitter gaat periodiek
naar voorzittersbijeenkomsten van Regio Midden Nederland, andere D66 gremia, landelijke
D66-bijeenkomsten en andere externe bijeenkomsten die van belang zijn voor de afdeling
D66 Amersfoort.
De vicevoorzitter richt zich vooral op interne uitvoering van taken en werkzaamheden die
belangrijk zijn voor de afdeling. Zij/hij vervangt de voorzitter van de afdeling indien deze is
verhinderd.
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