
Voorstellen ten behoeve van GR-verkiezingen 2022 naar 
aanleiding van evaluatie verkiezingen 2018 

  



Voorstel 1: Toekennen mandaat voor het bestuur om sancties aan kandidaten 
op te leggen, indien gemaakte afspraken niet worden nagekomen 

De Algemene Afdelingsvergadering D66 Amersfoort, 
gelezen de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, 

constaterende, dat
a) Het van belang is dat kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zich houden aan 

onderling gemaakte afspraken. Het gaat daarbij o.a. om afspraken over het doen van een 
persoonlijke campagne.  

b) Handhaving van afspraken neergelegd was bij de verkiezingscommissie, die daardoor bij 
handhaving in een conflictueuze situatie verzeild raakten 

c) Artikel 6.20 van Huishoudelijk Reglement van D66 richtlijnen geeft met betrekking tot het voeren 
van persoonlijke campagnes 

d) Artikel 7.5 van het Afdelingsreglement het bestuur het recht verleent nadere invulling te geven 
aan het bepaalde in Artikel 6.20 van het HR 

overwegende, dat
e) De verantwoordelijkheid voor het omgaan met conflictueuze situaties beter bij het bestuur kan 

liggen dan bij overige vrijwilligers 

f) Onderdeel van het maken van afspraken ook het opleggen van sancties is 

g) Indien een lid zich niet kan vinden in een door het bestuur oplegde sanctie, er conform 
Hoofdstuk 10 van het Huishoudelijk Reglement een beroepsmogelijkheid bestaat bij het 
Geschillencollege van D66  

mandateert het bestuur van D66 Amersfoort,
sancties op te leggen indien kandidaten zich niet aan overeengekomen afspraken houden. In het 
uiterste geval kan dit leiden tot het verwijderen van een kandidaat van de door de leden reeds 
vastgestelde kieslijst. 

en gaat over tot de orde van de dag 



Voorstel B: Principebesluit voor het maximeren van het aantal kandidaten op 
de lijst en het mandateren van het bestuur voor het benoemen van lijstduwers. 
Definitieve aantal en mandaat wordt vastgesteld bij deelnamebesluit.

Het AAV van D66 Amersfoort, 
gelezen de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, 

constaterende, dat
a) Er bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen geen maximum gold voor het aantal kandidaten 

op de kieslijst. Hierdoor kwam elke aanmelding die voldeed aan formele vereisten automatisch 
op de kieslijst, zelfs als er volgens de Lijstadviescommissie twijfels waren aan de inhoudelijke 
geschiktheid van een kandidaat 

b) De kieslijst altijd wordt aangevuld met lijstduwers in de hoop, dat dit extra stemmen oplevert. 

overwegende, dat
c) D66 Amersfoort graag kandidaat-raadsleden wil die (zoveel mogelijk) voldoen aan het door de 

AAV vastgestelde profielschets voor raadsleden, zodat er uiteindelijk een sterke fractie staat die 
resultaten behaald en een sociaal-liberaalgeluid laat horen in Amersfoort. 

d) D66 Amersfoort ook in 2022 graag gebruik wil maken van lijstduwers 

vraagt het bestuur van D66 Amersfoort,
- In het voor te bereiden deelnamebesluit een maximum op te nemen met betrekking tot het 

aantal verkiesbare kandidaten op de kieslijst en dat deze door het bestuur met een vast te 
stellen aantal lijstduwers aangevuld kan worden.  

- Voor de precieze invulling van de aantallen advies in te winnen bij het Landelijk Bureau van 
D66. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Voorstel 3: De lijsttrekker wordt verkozen via E-voting

De AAV van D66 Amersfoort, 
gelezen de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, 

constaterende, dat
a) Bij de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen (2014 en 2018) de lijsttrekker 

werd gekozen door de aanwezigen op de verkiezingsavond van de lijsttrekker 
van D66 Amersfoort. Dit ging door middel van het invullen van iemands voorkeur 
en vervolgens het tellen van briefjes. 

b) D66 Amersfoort kent momenteel ongeveer 340 leden. Op een dergelijke avond 
zijn naar schatting circa 50-75 leden aanwezig.  

overwegende, dat
c) Niet iedereen naar deze verkiezingsavond kan komen en dus niet iedereen kan 

stemmen. 

d) Het tegenwoordig binnen D66 heel gebruikelijk is om E-voting te doen 

Spreekt als haar mening uit,
dat de verkiezing voor de lijsttrekker van D66 Amersfoort voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2020 via E-voting dient te verlopen. 

en gaat over tot de orde van de dag 



Voorstel 4: Kiezen van een variant voor de wijze van stemmen op kandidaat-
raadsleden 

De Algemene Afdelingsvergadering van D66 Amersfoort, 
gelezen de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, 

constaterende, dat
a) Het bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (2018) mogelijk was om bij de E-

voting via één knop het gehele advies van de Lijstadviescommissie over te 
nemen. Daarna kon je nog (strategisch) kandidaten hoger of lager op de lijst 
zetten.  

overwegende, dat
b) Deze overnamefunctie maakt het zeer laagdrempelig om een stem uit te 

brengen. Veel leden kennen immers de kandidaten niet en geven hiermee aan 
vertrouwen te hebben in het advies van de Lijstadviescommissie. 

c) De Lijstadviescommissie is ingesteld om op professionele wijze kandidaten te 
wegen en een goed team samen te stellen 

d) Aangezien de meeste leden van deze overnamefunctie gebruik maken is het 
voor individuele kandidaten moeilijk om nog echt hoger op de kieslijst te komen. 

e) Er andere varianten mogelijk zijn 

Spreekt als haar mening uit dat de e-voting voor kandidaten plaats dient te 
vinden volgens variant ….

Variant A: de kandidaten staan in volgorde van advies van de LAC en met 1 druk op 
de knop kan je het hele advies van de LAC overnemen. Voordat je stemt kan je 
daarna nog individuele kandidaten hoger of lager zetten.  

Variant B: de kandidaten staan in volgorde van advies van de LAC, maar om te 
stemmen moet je elke kandidaat individueel naar het stemvak slepen 

Variant C: de kandidaten worden in willekeurige alfabetische volgorde geplaatst. 
Het advies van de LAC wordt apart bijgeleverd. Elke kandidaat moet individueel 
naar het stemvak gesleept worden.  



Bijlage: voor- en nadelen verschillende varianten

Voordelen variant A:  
• één druk op de knop is voor leden gemakkelijk 
• in deze variant kunnen de leden er zeker van zijn dat de lijst en de ranking 

gebaseerd is op het professionele selectieproces van de 
lijstadviescommissie  

Nadelen variant A: 
• individuele leden hebben weliswaar kans hoger in de ranking te komen door 

individuele campagne maar de kansen zijn gering vanwege het effect van de 
leden die in een keer alle kandidaten van de lijstadviescommissie 
overnemen 

• de lijstadviescommissie heeft een afgewogen team samengesteld, door 
individuele ranking kan dit zorgvuldige proces doorkruist worden. 

Voordelen variant B:  
- Advies LAC zichtbaar in de stemomgeving doordat kandidaten in de 

voorkeursvolgorde staan 

- Elke stem op een kandidaat is het gevolg van een aparte handeling van een 
stemmer 

- Waarschijnlijk iets meer kans op stijgen door een succesvolle persoonlijke 
campagne 

Nadelen variant B 
- Stemmen kost meer moeite dan in variant A, wellicht daardoor lagere 

opkomst 

- Waarschijnlijk iets minder invloed LAC 

Voordelen variant C: 
- Elke stem op een kandidaat is het gevolg van een aparte handeling van een 

stemmer 

- Meer kans op stijgen door een succesvolle persoonlijke campagne 

Nadelen variant C: 
- Meest ingewikkeld om LAC te volgen; advies moet er apart bijgepakt worden 

- Meeste kans op onevenwichtig team 



Voorstel 5: Wethouders wonen bij voorkeur in Amersfoort en zijn lid van D66 

De AAV van D66 Amersfoort, 
gelezen de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, 

constaterende, dat
a) Het voor de recente WethoudersAdviesCommissie onduidelijk was hoe in hun 

advies lokale binding van een potentiele bestuurder gewogen diende te worden 

b) Het voor de recente WethoudersAdviesCommissie onduidelijk was hoe in hun 
advies het lidmaatschap van de partij gewogen diende te worden 

c) Conform artikel 6.14 van het Huishoudelijk Reglement, de AAV voor het in te 
leven roepen van een WAC een instellingsbesluit moet nemen welke onder 
andere omvat de wijze waarop de commissie tot haar advies komt 

overwegende, dat
d) Lokale binding en verbondenheid met het D66-gedachtegoed ook voor politieke 

bestuurders van belang zijn 

vraagt het bestuur van D66 Amersfoort,
in het voor te bereiden instellingsbesluit voor de WAC op te nemen dat kandidaat-
wethouders bij voorkeur woonachtig zijn in Amersfoort en lid zijn D66. 

en gaat over tot de orde van de dag. 


