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Permanente Programma Commissie (PPC) 

 

Het bestuur van D66 Amersfoort stelt aan de AAV van de afdeling D66 Amersfoort voor om 

een Permanente Programma Commissie in te stellen. Deze commissie heeft tot doel om op 

een enthousiaste, enthousiasmerende en kundige wijze de politieke gedachtevorming voor de 

(middel)lange termijn binnen de afdeling D66 Amersfoort aan te jagen en te faciliteren.  

 

Leden van de PPC onderhouden contact en leggen verbinding met regionale en landelijke 

thema groepen naast andere relevante organisaties die interessante inzichten willen delen met 

onze afdeling.  

 

De PPC is niet bedoeld als verkiezingsprogramma-commissie maar als denktank die vooral 

naar ontwikkelingen kijkt die relevant zijn voor Amersfoort. De commissie deelt gevraagd en 

ongevraagd inzichten aan de leden van de afdeling D66 Amersfoort. De PPC organiseert 4 

maal per jaar een DCafé met een inhoudelijk thema. Daarnaast kan de PPC input geven aan 

de leden voor discussie of dilemma’s die in onze stad Amersfoort aandacht verdienen. 

 

Het gaat daarbij onder meer om het delen van inzichten en ontwikkelen van visies op thema’s 

die voor Amersfoort relevant zijn op het terrein van: 

 

Demografie 

Economie 

Sociaal Domein 

Arbeidsmarkt 

Zorg 

Wonen 

Onderwijs  

Technologie 

Ecologie 

Politiek/Juridisch/Beeldvorming 

 

Kortweg: DESAZ-WOTEP 

 

Bij deze visieontwikkeling gaat het om de integrale benadering waarin alle relevante inzichten 

en ontwikkelingen binnen DESAZ-WOTEP samen komen.  

 

Er zal duidelijk een onderscheid worden gemaakt tussen de PPC (politieke gedachtevorming) 

en de Verkiezingsprogrammacommissie (VPC; het schrijven van een verkiezingsprogramma). 

De VPC gaat ongeveer anderhalf jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van start. De taak 

van de PPC is het bevorderen van de politieke gedachtenvorming in de afdeling, het 

ondersteunen van de fractie met inzichten voor de langere termijn (die later wellicht ook hun 

beslag kunnen krijgen in een volgend politiek programma) en bijdragen aan het politiek debat 

in de afdeling. 

 

De PPC zal niet een controlerende rol hebben op de fractie of eventueel benoemde 

wethouder(s), maar stimuleert vooral het debat en deelt kennis onder de leden. De PPC vormt 

een belangrijk onderdeel binnen D66 Amersfoort om de hoofdlijnen van de politieke 

gedachtenvorming voor de (middel)lange termijn vorm te geven.  
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Procedure 

Als je belangstelling hebt voor lidmaatschap van de PPC, stuur dan je motivatie en CV uiterlijk 

voor 20 mei 2018 aan de voorzitter@D66Amersfoort.nl 

 

Hierop volgt een selectiegesprek met enkele bestuursleden en een lid van de 

verkiezingsprogrammacommissie D66 Amersfoort GRV2018. Op basis van deze gesprekken 

zullen de leden van het bestuur een voordracht doen aan de AAV. Daarnaast zal worden 

gekeken wie als voorzitter en secretaris benoembaar zijn voor de PPC en daartoe ook een 

voordracht doen aan de AAV. 

 

Voorstel 1: Hierbij vragen wij als Bestuur D66 Amersfoort van de leden D66 Amersfoort  

                    instemming met deze aanpak en procedure. 
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Profiel leden Permanente Programma Commissie 

 

Wij zoeken leden die: 

 

• In staat zijn om integraal naar thema’s te kijken en daarover na te denken om 

vervolgens tot een visie te komen. Kortom niet sectoraal denkend maar in grote lijnen 

denkend om van daaruit een toekomstbeeld te helpen ontwikkelen voor de 

verschillende (stedelijke) thema’s; 

• Tezamen met de overige leden van de commissie het meer abstracte denkkader over 

de politieke gedachtevorming passend binnen de vijf richtingwijzers van D66 op de 

lange termijn kunnen vormgeven en daarbij de vertaalslag te maken naar de lokale 

context van Amersfoort en de regio waarvan de stad deel uitmaakt; 

• In staat zijn om het denken binnen de afdeling te stimuleren door het organiseren van 

prikkelende bijeenkomsten (bijvoorbeeld 4 maal per jaar een DCafé) waardoor leden 

en de stad betrokken worden en input kunnen leveren over toekomstige stedelijke 

concepten / de stad van de toekomst; 

• Gericht zijn op innovatieve oplossingen voor de stedelijke samenleving; 

• Actief de samenwerking zoeken en contact onderhouden met het bestuur, fractie, 

toekomstige VPC, overige PPC’s (andere afdelingen), regionale en landelijke thema-

groepen en de leden van D66 Amersfoort; 

• Actief op deelgebieden sectorale experts betrekken bij visieontwikkeling (bijvoorbeeld 

als voorzitter van een tijdelijke werkgroep die een bepaald thema diepgravend 

onderzoekt en input levert aan de PPC); 

• Inzicht hebben in de verhoudingen binnen de partij en de afdeling; 

• Onafhankelijk zijn maar wel in collegiaal verband kunnen werken; 

• Opbouwend kritisch constructief met elkaar kunnen opereren; 

• Beseffen dat zij een advies- en klankbordfunctie hebben; 

• Het vermogen bezitten om de werkzaamheden van de PPC in teamverband uit te 

oefenen; 

• Hoge mate van affiniteit hebben met actuele Amersfoortse, regionale en landelijke 

politiek; 

• Kennis hebben van de bestuurlijke inrichting van Nederland en Amersfoort in het 

bijzonder; 

• Kennis van en affiniteit hebben met het sociaal liberale gedachtegoed van D66. 

 

 

Gevraagde competenties: 

 

• Integraal en associatief denkend en handelend 

• Aanjagen van discussies 

• Verbinden van zienswijzen 

• Tactvol / diplomatiek (en dus begrijpen dat de PPC een denktank is, maar niet op de 

plaats kan zitten van de fractie of eventueel een wethouder als D66 deel uitmaakt van 

een coalitie in Amersfoort ) 

• Hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden 

 

 

Voorstel 2: Hierbij vragen wij als Bestuur D66 Amersfoort van de leden D66 Amersfoort  

                    instemming met het profiel van de leden PPC. 

 


