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Verslag AAV 

Datum:  9-06-2020 

Tijd:  20.00-22.00 uur 

Locatie: Online (Zoom) 

 

VERSLAG 

1. Opening en vaststellen agenda 

Chris doet de introductie, waarna de aanwezigen in groepjes worden ingedeeld in break out sessies.  

Na deze break out sessies, wordt de agenda vastgesteld, er zijn geen aanvullende agendapunten.  

 

2. Mededelingen 

D66 lid Dirk Zijp is benoemd tot in Ridder Orde van Oranje Nassau. 

Akke: vacatures programma commissie en verkiezingscommissie staan online.  

 

3. Verslag vorige AAV 

Er zijn geen opmerkingen, het verslag is daarmee vastgesteld. 

 

4. Evaluatie GR2018 

Dorien en Jacob hebben input geleverd voor de evaluatie met aanbevelingspunten, dit heeft de basis 

gevormd voor de evaluatie van de GR2018 en is daarmee het uitgangspunt richting de GR2022. 

Campagne is naar voren gehaald, met name online. Minder flyeren, meer huis aan huis. Pop up store 

heeft goed gewerkt, ook verkiezingsmagazine. Hanteren Kiescompas kan beter. 

Beslispunten voorstel voor volgende AAV: 

- Maximum aantal kandidaten op de lijst 

- Maximum termijn voor raadsleden 

- Verkiezing lijsttrekker middels E-voting 

- Inrichting Evoting lijst 

- Niet leden als kandidaat 

 

5. Presentatie Bram (campagne coordinator) 

Bram stelt zichzelf voor aan de leden, wil D66 in Amersfoort zichtbaarder maken en met name jonge 

stemmers activeren, hij vraagt leden om hierbij te helpen, in de vorm van: 

- Lid van team beeld (foto, video, vormen poster) 

- Stadsbeeld, hoe aandacht op straat kunnen grijpen van de kiezer 

- Vanaf de bank 

 

6. Tijdspad GR2022 

Vanuit landelijk en regio documenten samengevoegd met het stappenplan van de GR2018.  

1e stap is afronden evaluatie 2018 en vormen van de commissies, waarbij nu eerst campagne, 

programma en verkiezingscommissie.  

 

7. Midterm fractie bereikte punten + vooruitblik 

Tyas: totaal 66 wensen geformuleerd.  

Nog niet kunnen realiseren: verbouwing stadhuis (is nieuwbouw geworden), scootergebruik 

terugdringen, deelname wietexperiment, kader stellende rol voor de gemeenteraad.  

Gerealiseerd: 1 miljoen structureel geld voor cultuur, 3 miljoen voor nieuwe bomen, autoluwe 

binnenstad, nachtnet gecontinueerd, OZB op inflatieniveau, extra geld voor Stadshart, 800.000 Euro 
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voor extra evenementen, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijg (ROM) opgericht, Regenboogagenda, 

VVE uitgebreid naar 20 uur, revolerende fondsen, verhoging ondernemersfonds, 600 nieuwe woningen, 

400.000 Euro voor stationsgebied, sportnota en deltaplan met onze uitgangspunten, start met 

aardgasloze wijken, voldoende coffeeshops, gemeente duurzame energie inkopen 

Nog inzetten: gekozen burgerraad, aardgasloze wijken, Rietveldpaviljoen, handarrangement BOA’s, 

woningen bouwen, broedplaatsen, parkeervergunningen, transformatie de hoef.  

 

8. Rondvraag 

Geen vragen  

 

9. Sluiting vergadering  

Er zijn verder geen vragen/opmerkingen meer, waarna Bart de vergadering sluit.  

 


