Algemene afdelingsvergadering
Aanvang
Locatie
Bijlagen

31 augustus 2020 om 19:30 uur (inloop 19:15 uur)
Stadstheater, Velperbinnensingel 10, Arnhem
7 – 1 nazending

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Notulen AAV 10 maart 2020 (bijlage 1)
4. Update van het interim-bestuur
a. Interim opdracht
b. Vacatures
c. Q&A met het bestuur
5. Update van de wethouder
a. Ontwikkelingen
b. Q&A met de wethouder
6. Update van de fractie
a. Ontwikkelingen binnen de fractie
b. Q&A met de fractie
7. Ter bespreken zaken
a. Afdelingsregelement (bijlagen 2 en 3)
b. Deelname GR2022 (nazending 1)
c. Profielen lijsttrekker en raadsleden (bijlage 4 en 5)
d. Instellingsbesluit LAC (bijlage 6)
e. Instellingsbesluit WAC (bijlage 7)
f. Instellingsbesluit VC (bijlage 8)
8. Stemming
a. Afdelingsregelement
b. Deelnamebesluit GR2022
c. Vastellen profielen lijsttrekker en raadsleden
d. Instellingsbesluit LAC
e. Instellingsbesluit WAC
f. Instellingsbesluit VC
9. Afscheid oud-bestuursleden
10. Rondvraag en sluiting
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Algemene afdelingsvergadering
Datum
Locatie
Aanwezig
Afwezig m.k.

10 maart 2020
Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, Arnhem
Rik Berends, Yvonne van Hamersveld, Mattijs Loor, Patrick van Iperen, Laura van Ommen, Jeroen
Poot, Wouter van den Berg, Ilco Bräuer, Michiel Steenvoort, Jeanette Huiskes, Yorick Messink, Jack
van Amerongen.
Sjoerd Dijk, Maarten Venhoek, Sabine Andeweg, Marjon Loor, Frank Loor, Wim van Gelderen,
Karlijn Steenvoort

Notulen
1. Opening en mededelingen
a. Opening
Om 19.35 u. opent de voorzitter de vergadering. Voorzitter geeft vooraf aan wat de ‘spelregels’ zijn
voor het ordentelijk laten verlopen van de vergadering.
b. Notulen 28 januari 2020
Er zijn geen vragen dan wel opmerkingen ten aanzien van de notulen van vorige keer.
2. Stukken & mededelingen
a. Ingekomen stukken
− Motie ‘Nabestaanden niet nog verder slachtofferen’
b. Mededelingen
Mattijs Loor geeft aan dat in het stuk HR, hij het woord zal voeren namens de fractie.
3. Bestuur
a. Aflopen termijn penningmeester
Toelichting, de voorzitter geeft aan dat o.a. de termijn van de penningmeester afloopt.
b. Verkiezing algemeen bestuurslid
− Voorstellen Jack van Amerongen, Jack stelt zich voor, deze gegevens zijn ook terug te vinden
in de uitnodiging van de AAV. Mattijs Loor vraagt wat de ‘extra’ is dat Jack brengt in het
bestuur. Rik Berends vraagt waarom op zo’n korte termijn (moment van verhuizen en zich
kandidaat stellen). Jack geeft aan dat hij in zijn periode Rotterdam erg actief was en wil dat
graag blijven door middel van bestuurswerk.
− Verkiezing (19:45), Yvonne Hamersveld geeft aan wat de regels omtrent de stemming zijn, als
het over personen gaat zal deze altijd schriftelijk zijn. Uitslag stemming: unaniem voor
4. Stukken
• Motie is geen congres stuk maar een oproep naar de Tweede Kamerfractie.
• I.v.m. ziekte kan Karlijn Steenvoort zelf geen woordvoering doen, in haar plaatst doet dit Michiel
Steenvoort.
Constaterende dat:
1. Kabinet Rutte-3 dit jaar de algemene nabestaanden wet (Anw) nog verder wil versoberen;
2. eerdere versoberingen zowel het aantal rechthebbenden, als de hoogte, als de duur al drastisch
hebben verlaagd;
3. eerdere versoberingen de vereisten al drastisch hebben verhoogd;
4. dat er nog steeds mensen zijn die niet financieel onafhankelijk zijn en bij het wegvallen van een
partner financieel in de problemen kunnen raken;
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Overwegende dat:
1. Het verlies van een partner niet alleen vanuit een kil economisch oogpunt bekeken mag worden,
maar ook vanuit een sociaal oogpunt;
2. mensen die hun partner verloren hebben ondersteund mogen worden hun eigen kracht te
hervinden;
3. de ondersteuning van ouderen en nabestaanden in AOW en Anw het fundament zijn van een
samenleving die de medemens met respect en mededogen tegemoet treedt;
4. een Anw-hiaat-verzekering tegen inkomensverlies mogelijk is (gelijk een aanvullend pensioen bij
de AOW), maar dat dit aanvullend moet zijn op een sociale basis;
5. het nabestaandenpensioen nu al vaak onvoldoende is om de plotselinge teruggang in inkomen op
te vangen, laat staan dat het extra bijkomende kosten (bijvoorbeeld extra kinderopvang) dekt;
6. het aanpassen van lasten – zoals kleiner gaan wonen – sowieso tijd kost en niet altijd mogelijk is;
Daarnaast overwegende dat:
1. bij het wegvallen van het Anw mensen in ziektewet of bijstand terecht kunnen komen, waardoor er
dus niet bezuinigd wordt, maar wordt geschoven met geld en de kosten op het bordje van de
gemeente komen;
Verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66:
1. een rechtvaardige en ruimhartige nabestaandenwet te behouden;
2. voorstellen die landelijke kosten direct of indirect op gemeenten afwentelen voortaan te blokkeren;
Na het verhaal van dhr. Steenvoort, zijn vragen gesteld. Vragen om de problematiek te verhelderen. Niet voor
alle leden is duidelijk wat de historie is omtrent de hoogte en duur van de Anw. Dhr. Steenvoort geeft hierover
uitleg dat de Anw structureel de laatste decennia is uitgekleed. Hierbij krijgt dhr. Steenvoort bijval van dhr. M.
Loor.
De voorzitter geeft aan dat hij graag over wil gaan tot stemming. Uitslag stemming: unaniem aangenomen
5. Politiek & Actualiteit
Het woord word gegeven aan dhr. (M) Loor. Vanuit de fractie komt het volgende:
1.
2.

3.

Diftar is een heet hangijzer in de raad, met name de invoering is een uitdaging. De verwachting is dat
diftar niet zal worden teruggetrokken maar wel vertraagd zal worden ingevoerd.
Woningdeal/woningbouwplan is een andere uitdaging in de raad. (reden vanwege afwezigheid van
dhr. Dijk, deze heeft hierover een andere afspraak) Het gaat ook om de focus binnen het dossier,
percentage sociale woningen versus o.a. koop in midden sector. Vanuit de fractie is het ook van
belang dat het financieel solide is. (niet meteen geld overmaken naar de sociale
woningbouwvereniging zoals dat andere partijen in de raad wensen.
Tekorten op de zorg is een andere uitdaging. (Wethouder) Hans de Vroome komt in de raad met
voorstellen voor sommige bezuinigingen op de jeugdzorg. De fractie zal hierbij aangegeven dat ze
graag horen wat daarvan de visie is. Immers is de fractie van mening dat het totaal plaatje moet
kloppen en niet enkel en alleen de gebruikelijke ‘kaasschaaf’ te hanteren.

Vragen werden ook gesteld met betrekking tot de Lauwersgrachtalliantie. De verwachting is dat nog dit
kwartaal een voorstel naar de raad zal komen.
6. Herziening afdelingsregelement (AR)
Dhr. M. Loor geeft aan dat in het stuk HR, hij het woord zal voeren namens de fractie.
Reden van herziening:
− Vervallen huidige AR
− Belang van op de hoogte zijn van inhoud AR
− Standaard reglement vanuit Landelijk
− Vrijwilligers om standaard door te nemen en afdeling te informeren
− Waar nodig wijzigingsvoorstellen te doen
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De voorzitter geeft aan dat het bestuur opzoek is naar vrijwilligers om het landelijke HR door te spitten en
daar waar nodig een advies over uit te brengen.
Kanttekening vanuit de fractie verwoord door dhr. M. Loor
De vraag vanuit de fractie om voorstellen voor wijzigingen in het HR/AR lang de fractie te laten gaan. Dit om
politieke problemen te voorkomen, waar in het verleden wel eens fout is gegaan.
Bij wijzigingen ook het advies om zowel de statuten als het HR erbij te pakken aangezien daarin
stukken/artikelen staan die preferent zijn ten opzichte van eventuele gewijzigde AR punten. Deze gewijzigde
artikelen/stukken kunnen namelijk in strijd zijn met bestaande preferente artikels die zijn opgenomen in de
statuten en (landelijk) HR. Waarbij in dat geval de artikelen in de statuten en HR geldend zijn. Werkgroep gaat
nu bestaan uit Y. van Hamersveld en M. Loor.
7. Activiteiten
Komende activiteiten - Jeroen Poot
Masterclass - Laura van Ommen
Mattijs Loor geeft aan dat er nog een activiteit komt over onderwijs tijdens de cito week, 14 april. Dit is nog
wel onder voorbehoud.
8. Rondvraag
• Mattijs Loor geeft aan dat er graag ook eens in Arnhem zuid een activiteit plaats vind. Ter kennis
genomen en er zal naar een locatie gekeken worden.
• Op 21-02-2020 zal er een canvas moment zijn, daarbij de oproep om zich aan te melden.
9. Nazit
Focus
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Advies reglementen D66 Arnhem
Yvonne van Hamersveld en Mattijs Loor
12 augustus 2020

Aanleiding en aanpak
Tijdens de afdelingsvergadering van 10 maart 2020 heeft het bestuur leden gevraagd of ze
interesse hebben om de reglementen van D66 Arnhem tegen het licht te houden. Doel is te
komen tot een actueel afdelingsreglement waarover binnen de afdeling duidelijkheid is. Naar
aanleiding daarvan hebben we ons aangemeld. Op 21 juli hebben we het huidige
standaardreglement voor afdelingen (‘Standaardreglement’) en het oude afdelingsreglement,
gedateerd 8 juli 2009 (‘Reglement 2009’), besproken. In dit advies doen we aanbevelingen aan het
bestuur hoe hiermee om te gaan. Het advies is tevens te lezen als een terugkoppeling aan de
ledenvergadering. Het is aan het bestuur welke aanbevelingen het opvolgt en aan de leden om een
besluit te nemen over het reglement. Dit advies wordt tijdig aan het bestuur aangeboden, om te
zorgen dat in de ledenvergadering van 17 september 2020 desgewenst een besluit kan worden
genomen.

Huidige situatie
Op de website van D66 Arnhem staat nog altijd het Reglement 2009. Het is ons niet bekend
wanneer dit voor het laatst is vastgesteld, maar dit zal meer dan vier jaar geleden zijn. Dat
betekent dat op grond van het Huishoudelijk Reglement van D66 (‘HR 2019’) dit reglement niet
meer geldig is. Het standaard reglement voor afdelingen geldt daarom nu in Arnhem. Binnen de
vereniging is het afdelingsreglement namelijk altijd ondergeschikt aan de Statuten het algemene
HR. Het nieuwste standaard afdelingsreglement is vastgesteld door het landelijk bestuur op 11
mei 2020.

Verschillen in de reglementen
Bij het doornemen van de twee afdelingsreglementen, valt een groot aantal verschillen op. Dat
heeft waarschijnlijk vooral te maken met het feit dat sinds het Reglement 2009 geschreven werd,
de statuten en het Huishoudelijk Reglement meermaals en substantieel gewijzigd zijn. Het
Reglement 2009 telt 25 artikelen, het Standaardreglement slechts 7. De verschillen laten zich als
volgt samenvatten:


Het Reglement 2009 regelt een aantal zaken die in het Standaardreglement niet geregeld
zijn, maar ook niet zijn uitgesloten. De afdelingsvergadering kan daar dus altijd nog
besluiten over nemen, voor zover het niet in de statuten of het Huishoudelijk Reglement
geregeld is.



Het Reglement 2009 regelt meer zaken rondom het verkiezen en organiseren van
commissies, en sommige zaken op een andere manier. Praktisch effect voor de afdeling
Arnhem lijkt dit niet te hebben. De huidige werkwijze sluit meer aan bij het
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Standaardreglement danwel het Huishoudelijk Reglement. Mogelijk is het Reglement
2009 op enkele van deze punten ook strijdig met het Huishoudelijk Reglement en
daarmee op dit punt ongeldig.


Het Reglement 2009 regelt de organisatie van een steunfractie, waar de huidige fractie
gebruik maakt van fractievolgers als extra ondersteuning wanneer dat gewenst is. De
organisatie rondom de fractievolgers is geregeld in het Reglement van Orde van de
gemeenteraad. De steunfractie in de oude vorm lijkt op dit moment niet meer aan de orde.
Mocht dat op enige moment wel weer zo zijn, dan sluit het Standaardreglement een rol
voor de ledenvergadering niet uit.



Het Reglement 2009 regelt veel zaken rondom verkiezingen, die al in het Huishoudelijk
Reglement van D66 geregeld zijn en daarom sowieso niet gelden. De aanvullend relevante
zaken zijn opgenomen in artikel 7 van het Standaardreglement.

Adviezen aan het afdelingsbestuur
1. Handel vanaf nu altijd conform het geldende reglement, dus op dit moment conform het
standaard afdelingsreglement
Op deze wijze wordt discussie over termijnen en afspraken voorkomen. Met het hanteren van de
geldende termijnen en inhoudelijke eisen voor de voorbereiding van de volgende
afdelingsvergadering, is geborgd dat alle leden tijdig over de juiste informatie beschikken om in de
vergadering goede besluiten te kunnen nemen.
2. Stel een afdelingsreglement vast, uitgaande van het nieuwste standaard
afdelingsreglement, en zorg dat dit minstens eens in de vier jaar opnieuw gebeurt
We adviseren het bestuur om de leden voor te stellen het nieuwste standaard afdelingsreglement,
dat nu toch al geldt, vast te stellen als reglement van de afdeling Arnhem.
Redenen om dit reglement, dat al geldig is, vast te stellen zijn:


Het maakt dat als het standaardreglement door het Landelijk Bestuur wordt gewijzigd, het
Arnhemse afdelingsreglement niet automatisch mee wijzigt. Zo blijven we ons als afdeling
bewust van de regels die gelden en kunnen we als daar redenen voor zijn onze eigen
keuzes maken.



Het geeft de Arnhemse leden de mogelijkheid om het voorgestelde afdelingsreglement te
wijzigen middels amendementen. Belangrijk is wel dat amendementen niet strijdig mogen
zijn met de statuten of het Huishoudelijk Reglement. Dat betekent onder andere dat
zaken rondom stemmingen, verkiezingen en geschillen niet gewijzigd kunnen worden.

Redenen om uit te gaan van het huidige standaard afdelingsreglement zijn:


Dit reglement regelt alle zaken die minimaal in een afdeling geregeld moeten zijn.



Dit reglement is al in overeenstemming met de statuten en het Huishoudelijk Reglement.



Het laat naar onze mening waar nodig voldoende ruimte voor het bestuur om aanvullende,
lokale keuzes te maken, maar borgt noodzakelijke zaken als termijnen, die nodig zijn voor
een goede interne democratie.
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3. Communiceer helder wat de regels zijn
Niet ieder lid zal altijd de reglementen kennen. Daarom is het van belang dat bij uitnodigingen en
agenda’s voor afdelingsvergaderingen de relevante termijnen (deels door het bestuur zelf vast te
stellen) en de beoogde beslispunten worden gecommuniceerd. Daarnaast adviseren we om na
vaststelling van het reglement de belangrijkste punten eenmalig expliciet onder de aandacht van
de leden te brengen. Wat volgens ons deze punten zijn, vermelden we hieronder.
4. Benut de ruimte, die het bestuur in het reglement heeft dusdanig, dat leden zo goed
mogelijk geïnformeerd zijn en zo veel mogelijk zeggenschap hebben
Dit betekent dat het bestuur altijd de ruimte zou moeten bieden voor moties (en waar relevant
amendementen) en dit proces bij iedere vergadering ook van passende termijnen moet voorzien,
zodat iedereen tijdig geïnformeerd kan zijn.
Waar de termijn voor de uitnodiging 30 dagen voorafgaand aan de vergadering is, en de termijn
voor het verstrekken van de agenda en alle inhoudelijke stukken 14 dagen, zou het bestuur
moeten verzoeken moties en amendementen uiterlijk 7 dagen voor de vergadering in te dienen,
en deze uiterlijk 5 dagen voor de vergadering met de leden moeten delen. Als er veel en/of
complexe voorstellen op de agenda staan, zou het bestuur moeten besluiten de stukken eerder te
delen, zodat er meer tijd is voor moties en amendementen. Bij vaststelling van het
Verkiezingsprogramma gelden ruimere termijnen, die in het Standaardreglement geregeld zijn.
Moties en amendementen na de vastgestelde termijn worden dan buiten behandeling gelaten,
tenzij de afdelingsvergadering anders beslist.
Bovenstaande aanbeveling betekent ook dat er altijd ruimte moet zijn voor moties en die ruimte
het beste vooraf kan worden aangegeven, door het onderwerp ‘overige moties uit de
afdelingsvergadering’ standaard als beslispunt op de agenda te zetten en een termijn te stellen
aan de moties.

Belangrijkste aandachtspunten voor bestuur en leden
Onderstaande opsomming is zeker niet volledig, maar benoemt de belangrijkste zaken waarvan
bestuur en leden zich in ieder geval bewust moeten zijn. De teksten zijn rechtstreeks afkomstig uit
het standaard afdelingsreglement. Naast deze punten zijn verkiezings- en stemprocedures
uiteraard zeer relevant. Gezien de complexiteit daarvan en de organiserende rol van de
Verkiezingscommissie bij stemmingen is het uitgebreid stilstaan daarbij op dit moment echter
minder noodzakelijk.
1. De AAV wordt tenminste twee maal per jaar door het bestuur bijeengeroepen. Uiterlijk
dertig dagen van tevoren wordt de datum van de ledenvergadering per e-mail en via de
website aangekondigd.
2. Uiterlijk veertien dagen van tevoren worden de benodigde bescheiden zoals, de agenda,
het conceptverslag van de vorige vergadering en de voor een juiste behandeling van de
agendapunten noodzakelijke schriftelijke informatie per e-mail aan de leden toegezonden.
Besluitvorming over geagendeerde onderwerpen kan alleen plaatsvinden indien dat
expliciet bij de betreffende agendapunten is vermeld.
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3. Ieder stemgerechtigd lid kan tot de aanvang van de ledenvergadering, of zoveel eerder als
het bestuur vaststelt1, voorstellen, amendementen en moties indienen betreffende de
agenda en agendapunten. De AAV beslist op welke wijze de voorstellen in behandeling
worden genomen. Indien het bestuur besluit tot het stellen van termijnen aan het indienen
van voorstellen, amendementen en moties betreffende de agenda en agendapunten, dan
maakt het bestuur hiervan in de aankondiging van de AAV melding.
4. Indien de actualiteit dit vereist, dan kan de AAV ad hoc worden bijeengeroepen. In dit
geval mag afgeweken worden van de hierboven gestelde termijnen. Deze actualiteit is in
dit geval het enige agendapunt.
5. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering. Het bestuur brengt jaarlijks
schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden in het voorafgaande jaar, gelijktijdig met de
financiële verantwoording.
6. Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Het bestuur
stelt de ontwerptekst uiterlijk vijf weken vóór de besluitvormende ledenvergadering ter
beschikking aan de leden.

1 Ons advies is een termijn van 7 dagen voor de vergadering te hanteren, zodat de leden zo veel mogelijk tijdig over

moties en amendementen kunnen worden geïnformeerd.
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Standaard afdelingsreglement politieke partij Democraten 66
Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk Bestuur van Politieke Partij
Democraten 66 op 11 mei 2020.
Dit reglement is van kracht voor de afdelingen die geen eigen afdelingsreglement hebben
vastgesteld. Dit reglement geldt als standaardreglement voor het opstellen van een eigen
afdelingsreglement, dan wel wijziging van het bestaande afdelingsreglement. Dit reglement is
een aanvulling op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 1

Definities

a.
Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten
		
en Huishoudelijk Reglement van de landelijke Partij.
b.
In dit reglement gelden de definities zoals opgenomen in het
		Huishoudelijk Reglement.
c.
Onder fractie(s) wordt verstaan de fractie van de gemeentera(a)d(en)
		
vallend binnen de grenzen van de afdeling, alsmede andere vertegenwoordigende
		
lichamen binnen de grenzen van de afdeling.
d.
Onder Algemene Afdelingsvergadering (AAV) wordt verstaan de
		ledenvergadering.
e.
Onder bestuur wordt het afdelingsbestuur verstaan.

Artikel 2

De Algemene Afdelingsvergadering (AAV)

1. De AAV bestaat uit stemgerechtigde leden die in de afdeling wonen. De AAV is het hoogste
besluitvormende orgaan van de afdeling.
2. De Algemene Afdelingsvergadering heeft tot taak:
a.
het vaststellen van het afdelingsreglement;
b.
het kiezen van de leden van het afdelingsbestuur en de commissies van de
		
ledenvergadering op een wijze die krachtens het Huishoudelijk Reglement
		
dan wel dit reglement wordt geregeld;
c.
het vaststellen van de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezing(en) van de 		
		gemeentera(a)d(en);
d.
het vaststellen van de begroting, het goedkeuren van de jaarrekening en het
		
nemen van overige besluiten.
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Artikel 3

De commissies van de AAV

1. De AAV kan permanente of ad hoc commissies instellen.
2. De AAV kan op basis van de voordracht van het bestuur besluiten om alleen de voorzitter
van de commissie in functie aan te benoemen en het bestuur te machtigen de overige leden
van de commissie aan te wijzen.
3. Voor leden van een ad hoc commissie geldt een zittingsduur die gelijk is aan de termijn
waarvoor de ad hoc commissie is ingesteld, welke ten hoogste de termijn van drie jaar
bedraagt. Leden zijn slechts één maal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar.
4. De voorzitter van een commissie wordt in functie gekozen.
5. De AAV verkiest een kascommissie. De bevoegdheden van deze commissie worden in artikel
6 nader omschreven.
6. De AAV verkiest een verkiezingscommissie (VC). De taken, bevoegdheden en samenstelling
van deze commissie worden in artikel 7 van dit reglement en artikel 6.15 van het
Huishoudelijk Reglement nader omschreven.

Artikel 4

Bijeenkomen van de AAV

1. De AAV wordt tenminste twee maal per jaar door het bestuur bijeengeroepen. Uiterlijk
dertig dagen van tevoren wordt de datum van de ledenvergadering per e-mail en via de
website aangekondigd.
2. De AAV kan tevens bijeengeroepen worden, door middel van een schriftelijk verzoek aan het
bestuur, op verzoek van:
a.
(één van) de fractie(s);
b.
tenminste 50 leden en indien zulks minder is 10% van de leden van de afdeling.
3. Indien niet binnen veertien dagen door het bestuur aan het verzoek gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers op kosten van de afdeling zelf tot bijeenroeping overgaan. De
verzoekers kunnen hulp inschakelen van het Landelijk Bureau voor de organisatie van de
AAV.
4. Uiterlijk veertien dagen van tevoren worden de benodigde bescheiden zoals, de agenda,
het conceptverslag van de vorige vergadering en de voor een juiste behandeling van de
agendapunten noodzakelijke schriftelijke informatie per e-mail aan de leden toegezonden.
Besluitvorming over geagendeerde onderwerpen kan alleen plaatsvinden indien dat expliciet
bij de betreffende agendapunten is vermeld.
5. Ieder stemgerechtigd lid kan tot de aanvang van de ledenvergadering, of zoveel eerder als
het bestuur vaststelt, voorstellen, amendementen en moties indienen betreffende de agenda
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en agendapunten. De AAV beslist op welke wijze de voorstellen in behandeling worden
genomen. Indien het bestuur besluit tot het stellen van termijnen aan het indienen van
voorstellen, amendementen en moties betreffende de agenda en agendapunten, dan maakt
het bestuur hiervan in de aankondiging van de AAV melding.
6. De AAV is openbaar. De AAV kan besluiten bij één of meerdere agendapunten de
vergadering als besloten te verklaren.
7. Indien de actualiteit dit vereist, dan kan de AAV ad hoc worden bijeengeroepen. In dit geval
mag afgeweken worden van de in lid 1 gestelde termijnen. Deze actualiteit is in dit geval het
enige agendapunt.

Artikel 5

Het bestuur

1. Het bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden:
a.
het organiseren van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen;
b.
het (doen) voorbe reiden en voorleggen van voorstellen aan de
		ledenvergadering inzake:
		i.
de reglementen;
		
ii.
het verkiezingsprogramma binnen de afdeling;
iii.
de financiën waaronder begroting en jaarrekening;
		
iv.
het goed functioneren van de afdeling;
c.
te bevorderen dat de fractie uitvoering geeft aan het verkiezingsprogramma en
		
door de AAV aangenomen moties;
d.
te bevorderen dat zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vaca
		
tures binnen en namens de Partij aanmelden;
e.
het bijeenroepen van de AAV;
f.
het (doen) organiseren van politieke evenementen zoals het politieke debat en 		
		
verkiezingsbijeenkomsten alsmede het faciliteren daarvan;
g.
het verzorgen van de communicatie met de leden en andere partijorganen;
h.
het instellen van commissies van het bestuur;
i.
het (doen) voeren van verkiezingscampagnes voor zowel Europese, landelijke, 		
		
provinciale als gemeentelijke verkiezingen;
j.
het vertegenwoordigen van de afdeling zowel binnen de Partij als naar buiten;
k.
het verrichten van andere noodzakelijke (bestuurlijke) activiteiten;
l.
het uitvoeren van vrijwilligersmanagement.
2. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering. Het bestuur brengt jaarlijks
schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden in het voorafgaande jaar, gelijktijdig met de
financiële verantwoording.
3. Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester.
4. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen.
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5. Verkiezing van het bestuur en commissies geschieden op de volgens het Huishoudelijk
Reglement vastgestelde methode.
6. Het bestuur verdeelt onderling minimaal de verantwoordelijkheidsgebieden zoals benoemd
in artikel 5.1 lid 16 van het Huishoudelijk Reglement.
7. Het bestuur stelt nadere bepalingen op ten aanzien van persoonlijke campagnes en
voorkeursacties bij gemeenteraadsverkiezingen als aanvulling op de landelijke Regeling
Voorkeursacties en de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement;

Artikel 6

Financiën

1. De geldmiddelen van de afdeling kunnen bestaan uit:
a.
afdrachten en bijdragen van het Landelijk bestuur;
b.
subsidies van de overheid;
c.
donaties;
d.
afdrachten van politieke vertegenwoordigers en politieke bestuurders namens
		
D66 zoals benoemd in artikel 8.3 van het Huishoudelijk Reglement,
		
met uitzondering van burgemeesters;
e.
alle overige baten.
2. De Kascommissie, bestaand uit tenminste twee personen, is belast met het financiële
toezicht op het bestuur en brengt verslag uit aan de AAV.
3. De Kascommissie voert haar werkzaamheden uit volgens het landelijk aangereikte protocol
kascommissies.
4. Jaarlijks legt het bestuur een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de
ledenvergadering voor.
5. Na goedkeuring door de ledenvergadering zendt de penningmeester de begroting ter
kennisname aan de penningmeester van het Landelijk Bestuur.
6. Het bestuur kan aan de kandidaten voor politiek vertegenwoordigende of politiek
bestuurlijke functies om een instemming vragen namen en bedragen inzake de afdracht
openbaar te mogen maken.
7. Jaarlijks na afloop van het begrotingsjaar legt het bestuur de jaarrekening daarvan, inclusief
een toelichting, ter goedkeuring aan de ledenvergadering voor. De ledenvergadering
verleent aan het bestuur décharge over het gevoerde beheer nadat de Kascommissie
hierover aan de ledenvergadering heeft gerapporteerd en als zodanig heeft geadviseerd.
8. Het bestuur mag informatie betreffende het voldoen door een politiek
vertegenwoordigende of een politiek bestuurder aan een geldende afdrachtsregeling voor
politiek vertegenwoordigende of politiek bestuurlijke functies vertrouwelijk delen met een
lijstadviescommissie of een wethoudersadviescommissie van de afdeling.
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Artikel 7

Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen

1. Voor de te nemen besluiten voor de gemeenteraadsverkiezingen is artikel 6.11 en 6.12 van het
Huishoudelijk Reglement van toepassing.
2. Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Het bestuur stelt de
ontwerptekst uiterlijk vijf weken vóór de besluitvormende ledenvergadering ter beschikking aan de
leden.
3. Bij de opening van de kandidaatstelling maakt de verkiezingscommissie de volgende gegevens
bekend bij de leden:
a.
de besluiten genoemd onder artikel 6.12 van het Huishoudelijk Reglement;
b.
de datum waarop een kandidaat uiterlijk lid moet zijn voor deelname aan de
		verkiezing;
c.
de peildata voor het stemrecht (ledenvergaderingen en toezending stembiljetten);
d.
de wijze van aanmelding en de wijze van het verkrijgen van het aanmeldingsformulier;
e.
de datum en de wijze waarop de voorstellen en de kandidatenoverzichten aan
		
de leden beschikbaar worden gesteld;
f.
de data waarop de uitslagen uiterlijk zullen worden gepubliceerd;
g.
het aanmeldingsadres;
h.
(indien van toepassing) het aantal stemgerechtigde leden op de dag van de opening
		
van dekandidaatstelling en het daaruit voortvloeiende benodigde aantal
		
ondersteuningsverklaringen voor de kandidaat lijsttrekkers.
4. Verkiezing van de lijsttrekker en de overige kandidaten van de lijst geschieden op de vastgestelde
methode, zoals omschreven in artikel 6.16 en 6.17 van het Huishoudelijk Reglement .
5. De VC draagt zorg voor de op door de Kieswet en Kiesbesluit voorgeschreven wijze van indiening
bij het hoofdstembureau van de overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement samengestelde kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor de Gemeenteraad.

Artikel 8

Samengestelde afdelingen

Voor een afdeling bestaande uit meerdere gemeenten gelden de volgende bepaling in afwijking van
dit reglement: aan de stemming over het deelnamebesluit, alle instellingsbesluiten noodzakelijk
voor deelname, het verkiezingsprogramma, het verkiezen van de lijsttrekker en kandidaten, en
andere besluiten aangaande deelname in een gemeente, nemen de stemgerechtigde leden deel die
woonachtig zijn in de gemeente waarvoor deelname van toepassing is;
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Profiel lijsttrekker GR2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Algemeen
De lijsttrekker is het boegbeeld van D66 Arnhem in de campagne. Een gedreven
politicus die in staat is om mensen aan zich te binden. Je debatteert met gemak, weet
om te gaan met media-aandacht en bent de leider van het team dat voor D66 de
verkiezingen ingaat, met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen.
Je weet de belangrijke punten voor D66 goed naar voren te brengen en hier steun voor
te krijgen. Je hebt een visie voor de stad en kunt die goed verkondigen. Dat doe je
overtuigend, met lef en enthousiasme. Mensen vinden je een sympathieke
persoonlijkheid en hebben het vertrouwen in je.
Je weet de kiezer aan te spreken met een positieve en open boodschap. Ook voel je de
verantwoordelijkheid om van de kandidaten een hecht team te maken. Je coacht
positief en spreekt aan indien nodig. Je weet nieuwe kandidaten goed te ondersteunen
en ervaren raadsleden de ruimte te geven, zonder zelf de grip te verliezen. Het beste
resultaat voor D66, dat staat bij jou voorop.
Verantwoordelijkheden
In de campagne voer je het team van D66 in Arnhem aan. Je durft, in overleg,
strategische keuzes te maken. Vrijwilligers en kandidaten enthousiasmeren lukt je met
gemak. Uiteraard neem je ook deel aan verkiezingsdebatten en mediaoptredens. Dit
doe je zonder schroom.
Competenties
We verwachten veel van onze lijsttrekker. Zo ben je:
- een echte verbinder
o je verbindt alle kandidaten tot een hecht team, inclusief vrijwilligers
- een uitstekend debater
o je weet de standpunten van D66 goed te verwoorden en kunt scherp
debatteren, zonder de persoonlijke relaties te verstoren
- besluitvaardig
o Je durft beslissingen te nemen, ook als je daarbij weerstand kunt ervaren
- een echte netwerker
o Je legt makkelijk contact met anderen en onderhoudt netwerk relaties
- Een natuurlijke leider
o Met een natuurlijk overwicht weet je leiding te geven aan het team en de
campagne
Daarnaast heb je als lijsttrekker:
- Analytisch vermogen
o Je kunt snel ingewikkelde informatie doorgronden en een onderscheid
tussen hoofd- en bijzaken maken
- Een progressieve visie op de toekomst van de stad
o Je weet waar je met de stad naar toe wilt en denkt hierbij niet alleen aan
2024, maar vooral ook aan 2050 en verder
- Overtuigingskracht
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47
48
49
50
51
52
53
54

o Je brengt voorstellen met flair en overtuiging en weet anderen hierin
mee te krijgen
Ervaring en vereisten
Als lijsttrekker rust er een flinke verantwoordelijkheid op je. Daarom voldoe je aan het
‘profiel raadslid GR2022’ en dit profiel. Het gedachtegoed van D66 ken je door en door
en kun je toepassen op alle belangrijke thema’s in de gemeente. Dit draag je
enthousiast uit.
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Algemeen
Als raadslid wil je jezelf de komende 4 jaar inzetten voor een progressief geluid in de
gemeenteraad. Je vertegenwoordigt D66 en haar kiezers. Je bijt je vast in de dossiers,
hebt structureel contact met inwoners en weet hen goed te vertegenwoordigen.
Je komt altijd met progressieve ideeën en denkt verder dan de voor de hand liggende
oplossingen. Een debat ga je niet uit de weg. Je handelt vooruitstrevend en vanuit onze
progressieve waarden.
Ons raadslid weet een discussie goed op de inhoud te voeren en daarbij de persoonlijke
relaties ook goed te houden. Het D66-standpunt geef je mede vorm en weet je goed
over te brengen. Uiteraard doe je dit met volle overtuiging en enthousiasme. Je laat je
zelf niet uit het veld slaan door een tegenslag en bent niet bang om lef te tonen.
Verantwoordelijkheden
In de campagne:
- ben je ruim beschikbaar om enthousiast mee te werken aan het beste resultaat;
- enthousiasmeer je vrijwilligers;
- neem je deel aan verkiezingsdebatten.
Eenmaal gekozen als raadslid:
- sta je continu in contact met de raad, het College en de samenleving,
- vorm je je een goed onderbouwde mening over vraagstukken die in de raad
behandeld worden en ben je in staat om zelf onderwerpen te agenderen,
- geef je richting aan het beleid van de gemeente,
- controleer je het college,
- leg je verantwoording af aan de samenleving en bent benaderbaar.
Competenties
Het raadslidmaatschap vraagt veel van je. Ons ideale raadslid heeft de volgende
competenties:
• Leervermogen
o je staat open voor nieuwe informatie en weet deze toe te passen
• Oordeelsvorming
o je kunt een stevige mening vormen op basis van alle informatie die je
aangereikt wordt óf zelf vergaart
• Politieke sensitiviteit
o Je kunt maatschappelijke en politieke processen doorzien en weet
wanneer iets verstandig is om wel, of niet, te doen. Hierbij herken je ook
progressieve kansen
• Ondernemerschap
o je creëert en ziet kansen en mogelijkheden en probeert deze ook te
pakken. Dit doe je pro-actief.
•

Visie
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•
•

•

o je kunt zaken in een breder verband zetten en vergeet hierbij de lange
termijn niet uit het oog
Stressbestendigheid
o Ook onder wisselende omstandigheden reageer je evenwichtig en kun je
effectief presteren en reageren.
Samenwerken
o Je weet steun te vinden bij andere partijen voor jouw moties en
amendementen en in goede samenwerking de D66-punten zo goed
mogelijk te verwezenlijken.
Aanpassingsvermogen
o Wanneer er onvoorziene zaken opduiken kun je je snel aanpassen en
schakelen.

Ervaring en vereisten
Je bent minimaal een half jaar lid van D66. Uiteraard sta je achter het gedachtegoed
van D66 en weet je dit toe te passen op allerlei lokale vraagstukken. Je hebt
uitstekende communicatieve vaardigheden en ruim de tijd om het raadswerk serieus
uit te voeren. Je neemt graag verantwoordelijkheid voor jouw portefeuilles. Ook
verwachten we dat je je de komende 4 jaar met hart en ziel wilt inzetten voor D66 in de
gemeente Arnhem.

Instellingsbesluit lijstadviescommissie (LAC)
Taak
De lijstadviescommissie stelt voorafgaand aan de e-voting een lijstadvies op. De leden van de
afdeling worden door middel van dit lijstadvies geadviseerd over een mogelijke volgorde van
de kandidatenlijst.
Werkwijze
Om tot dit lijstadvies te komen maakt de lijstadviescommissie gebruik van de volgende zaken:
• Het cv van de kandidaat
• Het gesprek met de kandidaat, waarin gekeken wordt naar:
o aansluiting bij het opgestelde profiel kandidaat-raadsleden;
o aansluiting bij het profiel van de toekomstige fractie.
De plek van de kandidaat op het lijstadvies wordt eerst aan de kandidaat voorgelegd, waarna
alle kandidaten gedurende vier dagen het recht hebben aan dit advies een persoonlijke reactie
toe te voegen van maximaal 300 woorden, hetwelk onverbrekelijk verbonden met het
lijstadvies aan de leden ter kennis wordt gebracht (art. 6.13 lid 3 HR).
Samenstelling
De commissie zal bestaan uit 3 personen, te weten:
•
•
•

Klik of tik om tekst in te voeren. (commissievoorzitter)
Klik of tik om tekst in te voeren. (afdelingsvoorzitter)
Klik of tik om tekst in te voeren. (Lijsttrekker)

Bij voorkeur bestaat de LAC uit de afdelingsvoorzitter, de lijsttrekker en een externe
deskundige.
Uitgezonderd de lijsttrekker kunnen leden van de Lijstadviescommissie zelf geen kandidaat zijn
voor de verkiezing waar zij een advies over uitbrengen (art. 2.5 lid 10 HR). Een lid van de
Lijstadviescommissie kan geen zitting hebben in de Verkiezingscommissie (art. 2.5 lid 6 HR).
Opdracht
De LAC heeft als opdracht het opstellen van een advies voor de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Dit doet de LAC aan de hand van Kies een item.. De LAC maakt
hierbij een advies voor de plekken 2 tot en metKlik of tik om tekst in te voeren..
De LAC houdt rekening met een juiste afspiegeling van de samenleving op de kieslijst. De LAC
streeft naar een zo hoogstaande lijst, met een juiste balans tussen persoonlijke kwaliteiten en
teamkwaliteiten.
De LAC stelt vooraf heldere procedures op zodat de werkwijze een open en transparant proces
betreft. De LAC houdt hierbij rekening met de gevoeligheden die bij dit proces komen kijken.

Instellingsbesluit Wethoudersadviescommissie (WAC)
Aanmelding kandidaat-wethouders
Kandidaat-wethouders kunnen zicht tot uiterlijk (dag en tijdstip) melden bij de commissie door
een motivatiebrief met cv te sturen naar wac@d66arnhem.nl.
Taak
De wethoudersadviescommissie maakt een advies voor de nieuw gekozen fractie met
betrekking tot de kandidaat wethouder(s).
Werkwijze
Om tot dit advies te komen maakt de WAC gebruik van de volgende zaken:
• Het cv van de kandidaat
• Het gesprek met de kandidaat, waarin gekeken wordt naar:
o aansluiting bij het opgestelde profiel kandidaat-wethouder;
o persoonlijke motivatie van de kandidaat;
o expertise van de kandidaat, passend bij mogelijke portefeuilles in een nieuw
college.
Het advies is niet bindend aan de nieuwe fractie en wordt in vertrouwen aan de fractie
medegedeeld.
Samenstelling
De commissie zal bestaan uit 3 personen, te weten:
•
•
•

Klik of tik om tekst in te voeren. (commissievoorzitter)
Klik of tik om tekst in te voeren. (afdelingsvoorzitter)
Klik of tik om tekst in te voeren. (lijsttrekker)

Bij voorkeur bestaat de WAC uit de afdelingsvoorzitter, de lijsttrekker en een externe
deskundige.
Opdracht
De WAC heeft als opdracht het opstellen van een advies met betrekking tot de kandidaatwethouder(s) voor de nieuwe fractie.
De WAC houdt bij het doorlopen van het proces rekening met de gevoeligheden die bij dit
proces komen kijken.

Instellingsbesluit Verkiezingscommissie (VC)
Taak
De verkiezingscommissie waarborgt een onpartijdige voortgang van de
kandidaatstellingsprocedure. De VC is belast met de volgende taken:
•

•
•
•

het informeren van de leden over de wijze waarop de
kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede het beschikbaar stellen van het
kandidaatstellingsformulier;
de controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de
informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden;
het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de
uitslag ervan;
de indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het
betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de
Kieswet is voorgeschreven.

Samenstelling
De commissie zal bestaan uit 5 personen, te weten:
•
•
•
•
•

Klik of tik om tekst in te voeren. (algemeen secretaris afdelingsbestuur)
Klik of tik om tekst in te voeren.
Klik of tik om tekst in te voeren.
Klik of tik om tekst in te voeren.
Klik of tik om tekst in te voeren.

Bij voorkeur bestaat de VC uit de secretaris van het afdelingsbestuur en twee leden.
Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie is onverenigbaar met het kandidaat zijn
voor de kandidatenlijst en met het lidmaatschap van de lijstadviescommissie (art. 2.5
lid 6 HR). Wel kan het bestuur leden van de VC na afloop van interne stemming
voordragen om als lijstduwers toegevoegd te worden aan de definitieve lijst.
Het bestuur als geheel kan niet worden aangemerkt als verkiezingscommissie (art. 2.5
lid 8 HR).

Deelnamebesluit Gemeenteraadsverkiezingen 2022
De Algemene Afdelingsvergadering van D66 Arnhem, bijeen op 17 september 2020, besluit:
1. Zelfstandig deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 in de gemeente

Arnhem onder de bij de Kiesraad geregistreerde aanduiding D66;
2. Voor deelname de volgende besluiten te nemen:
a. het profiel van de lijstrekker en kandidaten vast te stellen conform het profiel lijsttrekker en

kandidaten (zie bijlage 1);

b. de aanmelding voor kandidaatstelling van lijsttrekker opent op dinsdag 30 maart 2021. De
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.

kandidaatstelling voor lijsttrekker sluit op vrijdag 30 april 2021 om 23:59 uur;
de aanmelding voor kandidaten opent op vrijdag 27 augustus 2021. De kandidaatstelling voor
kandidaten sluit op maandag 27 september 2021 om 23:59 uur;
de stemming voor de lijsttrekker opent op dinsdag 1 juni 2021 en sluit op dinsdag 15 juni 2021 om
23:59 uur;
de stemming voor de kandidaten opent op donderdag 11 november 2021 en sluit op donderdag 25
november 2021 om 23:59 uur;
het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor lijsttrekker vast te stellen op
10% van het aantal stemgerechtigde leden op peildatum zaterdag 1 mei 2021;
het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de kandidaten voor
plaatsing op de definitieve kandidatenlijst vast te stellen op 5%;
het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op de kandidatenlijst vast te stellen op 50,
inclusief lijsttrekker;
een lijstadviescommissie (LAC) in te stellen, zoals bedoeld in art. 6.13 van het Huishoudelijke
Reglement, conform bijlage 2;
een wethoudersadviescommissie (WAC) in te stellen, zoals bedoeld in art. 6.14 van het
Huishoudelijk Reglement en het bestuur op te dragen met een voorstel over de invulling hiervan te
komen op de ledenvergadering;
de hoogte van het percentage voor de politieke afdrachtregeling vast te stellen op 6%;
een verkiezingscommissie (VC) in te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.15 van het Huishoudelijk
Reglement, conform bijlage 3;
het bestuur een mandaat te geven om maximaal 10 lijstduwers te zoeken en de lijstduwer(s) bekend
te maken bij de uitslag van de interne verkiezing voor de overige kandidaten.

Opmerkingen (vul hier eventuele opmerkingen in)

1
2

3
4
5

Afdelingsregelement politieke partij
Democraten 66 - afdeling Arnhem
geldig van 18 september 2020 tot en met 17 september 2024
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Artikel 1
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1. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en
Huishoudelijk Reglement van de landelijke Partij.
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2. In dit reglement gelden de definities zoals opgenomen in het Huishoudelijk
Reglement.

30
31

Definities

3. Onder fractie(s) wordt verstaan de fractie van de gemeentera(a)d(en) vallend binnen

32

de grenzen van de afdeling, alsmede andere vertegenwoordigende lichamen binnen

33

de grenzen van de afdeling.

34

4. Onder Algemene Afdelingsvergadering (AAV) wordt verstaan de ledenvergadering.

35

5. Onder bestuur wordt het afdelingsbestuur verstaan.

36

Artikel 2

37
38

1. De AAV bestaat uit stemgerechtigde leden die in de afdeling wonen. De AAV is het

De Algemene Afdelingsvergadering

hoogste besluitvormende orgaan van de afdeling.

39
40

2. De Algemene Afdelingsvergadering heeft tot taak:

41

a. het vaststellen van het afdelingsreglement;

42

b. het kiezen van de leden van het afdelingsbestuur en de commissies van de

43

ledenvergadering op een wijze die krachtens het Huishoudelijk Reglement dan

44

wel dit reglement wordt geregeld;
c. het vaststellen van de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezing(en) van de

45

gemeentera(a)d(en);

46

d. het vaststellen van de begroting, het goedkeuren van de jaarrekening en het

47

nemen van overige besluiten.

48
49
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Artikel 3

De commissies van de AAV

51
52

1.

De AAV kan permanente of ad hoc commissies instellen.

53

2.

De AAV kan op basis van de voordracht van het bestuur besluiten om alleen de

54

voorzitter van de commissie in functie aan te benoemen en het bestuur te machtigen

55

de overige leden van de commissie aan te wijzen.

3 van 8

56

3.

Voor leden van een ad hoc commissie geldt een zittingsduur die gelijk is aan de termijn

57

waarvoor de ad hoc commissie is ingesteld, welke ten hoogste de termijn van drie jaar

58

bedraagt. Leden zijn slechts één maal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar.

59

4.

De voorzitter van een commissie wordt in functie gekozen.

60

5.

De AAV verkiest een kascommissie. De bevoegdheden van deze commissie worden in
artikel 6 nader omschreven.

61
62

6.

De AAV verkiest een verkiezingscommissie (VC). De taken, bevoegdheden en

63

samenstelling van deze commissie worden in artikel 7 van dit reglement en artikel

64

6.15 van het Huishoudelijk Reglement nader omschreven.

65

Artikel 4

Bijeenkomen van de AAV

66
67

1. De AAV wordt tenminste twee maal per jaar door het bestuur bijeengeroepen.

68

Uiterlijk dertig dagen van tevoren wordt de datum van de ledenvergadering per e-mail

69

en via de website aangekondigd.

70

2. De AAV kan tevens bijeengeroepen worden, door middel van een schriftelijk verzoek

71

aan het bestuur, op verzoek van:

72

a. (één van) de fractie(s);

73

b. tenminste 50 leden en indien zulks minder is 10% van de leden van de afdeling.

74

3. Indien niet binnen veertien dagen door het bestuur aan het verzoek gevolg wordt

75

gegeven, kunnen de verzoekers op kosten van de afdeling zelf tot bijeenroeping

76

overgaan. De verzoekers kunnen hulp inschakelen van het Landelijk Bureau voor de

77

organisatie van de AAV.

78

4. Uiterlijk veertien dagen van tevoren worden de benodigde bescheiden zoals, de

79

agenda, het conceptverslag van de vorige vergadering en de voor een juiste

80

behandeling van de agendapunten noodzakelijke schriftelijke informatie per e-mail

81

aan de leden toegezonden. Besluitvorming over geagendeerde onderwerpen kan

82

alleen plaatsvinden indien dat expliciet bij de betreffende agendapunten is vermeld.

83

5. Ieder stemgerechtigd lid kan tot de aanvang van de ledenvergadering, of zoveel

84

eerder als het bestuur vaststelt, voorstellen, amendementen en moties indienen

85

betreffende de agenda en agendapunten. De AAV beslist op welke wijze de

86

voorstellen in behandeling worden genomen. Indien het bestuur besluit tot het stellen

87

van termijnen aan het indienen van voorstellen, amendementen en moties
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88

betreffende de agenda en agendapunten, dan maakt het bestuur hiervan in de

89

aankondiging van de AAV melding.

90
91

6. De AAV is openbaar. De AAV kan besluiten bij één of meerdere agendapunten de
vergadering als besloten te verklaren.

92

7. Indien de actualiteit dit vereist, dan kan de AAV ad hoc worden bijeengeroepen. In dit

93

geval mag afgeweken worden van de in lid 1 gestelde termijnen. Deze actualiteit is in

94

dit geval het enige agendapunt.

95

Artikel 5

Het bestuur

96
97

1. Het bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden:

98

a. het organiseren van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen;

99

b. het (doen) voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de
ledenvergadering inzake:

100
101

i. de reglementen;

102

ii. het verkiezingsprogramma binnen de afdeling;

103

iii. de financiën waaronder begroting en jaarrekening;

104

iv. het goed functioneren van de afdeling;

105

c. te bevorderen dat de fractie uitvoering geeft aan het verkiezingsprogramma en
door de AAV aangenomen moties;

106
107

d. te bevorderen dat zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor
vacatures binnen en namens de Partij aanmelden;

108
109

e. het bijeenroepen van de AAV;

110

f. het (doen) organiseren van politieke evenementen zoals het politieke debat en
verkiezingsbijeenkomsten alsmede het faciliteren daarvan;

111
112

g. het verzorgen van de communicatie met de leden en andere partijorganen;

113

h. het instellen van commissies van het bestuur;

114

i.

het (doen) voeren van verkiezingscampagnes voor zowel Europese, landelijke,
provinciale als gemeentelijke verkiezingen;

115
116

j.

het vertegenwoordigen van de afdeling zowel binnen de Partij als naar buiten;

117

k. het verrichten van andere noodzakelijke (bestuurlijke) activiteiten;

118

l.

het uitvoeren van vrijwilligersmanagement.
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119

2. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering. Het bestuur brengt

120

jaarlijks schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden in het voorafgaande jaar,

121

gelijktijdig met de financiële verantwoording.

122

3. Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester.

123

4. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen.

124

5. Verkiezing van het bestuur en commissies geschieden op de volgens het Huishoudelijk

125
126
127
128

Reglement vastgestelde methode.
6. Het bestuur verdeelt onderling minimaal de verantwoordelijkheidsgebieden zoals
benoemd in artikel 5.1 lid 16 van het Huishoudelijk Reglement.
7. Het bestuur stelt nadere bepalingen op ten aanzien van persoonlijke campagnes en

129

voorkeursacties bij gemeenteraadsverkiezingen als aanvulling op de landelijke

130

Regeling Voorkeursacties en de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement;

131
132

Artikel 6

Financiën

133
134

1. De geldmiddelen van de afdeling kunnen bestaan uit:

135

a. afdrachten en bijdragen van het Landelijk bestuur;

136

b. subsidies van de overheid;

137

c. donaties;

138

d. afdrachten van politieke vertegenwoordigers en politieke bestuurders namens

139

D66 zoals benoemd in artikel 8.3 van het Huishoudelijk Reglement, met

140

uitzondering van burgemeesters;

141
142
143
144
145
146
147
148
149

e. alle overige baten.
2. De Kascommissie, bestaand uit tenminste twee personen, is belast met het financiële
toezicht op het bestuur en brengt verslag uit aan de AAV.
3. De Kascommissie voert haar werkzaamheden uit volgens het landelijk aangereikte
protocol kascommissies.
4. Jaarlijks legt het bestuur een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de
ledenvergadering voor.
5. Na goedkeuring door de ledenvergadering zendt de penningmeester de begroting ter
kennisname aan de penningmeester van het Landelijk Bestuur.
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150

6. Het bestuur kan aan de kandidaten voor politiek vertegenwoordigende of politiek

151

bestuurlijke functies om een instemming vragen namen en bedragen inzake de

152

afdracht openbaar te mogen maken.

153

7. Jaarlijks na afloop van het begrotingsjaar legt het bestuur de jaarrekening daarvan,

154

inclusief een toelichting, ter goedkeuring aan de ledenvergadering voor. De

155

ledenvergadering verleent aan het bestuur décharge over het gevoerde beheer nadat

156

de Kascommissie hierover aan de ledenvergadering heeft gerapporteerd en als

157

zodanig heeft geadviseerd.

158

8. Het bestuur mag informatie betreffende het voldoen door een politiek

159

vertegenwoordigende of een politiek bestuurder aan een geldende afdrachtsregeling

160

voor politiek vertegenwoordigende of politiek bestuurlijke functies vertrouwelijk

161

delen met een lijstadviescommissie of een wethoudersadviescommissie van de

162

afdeling.

163
164

Artikel 7

165
166

1. Voor de te nemen besluiten voor de gemeenteraadsverkiezingen is artikel 6.11 en

167
168

Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen

6.12 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing.
2. Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Het bestuur

169

stelt de ontwerptekst uiterlijk vijf weken vóór de besluitvormende ledenvergadering

170

ter beschikking aan de leden.

171
172

3. Bij de opening van de kandidaatstelling maakt de verkiezingscommissie de volgende
gegevens bekend bij de leden:

173

a. de besluiten genoemd onder artikel 6.12 van het Huishoudelijk Reglement;

174

b. de datum waarop een kandidaat uiterlijk lid moet zijn voor deelname aan de

175
176
177
178
179
180
181
182

verkiezing;
c. de peildata voor het stemrecht (ledenvergaderingen en toezending
stembiljetten);
d. de wijze van aanmelding en de wijze van het verkrijgen van het
aanmeldingsformulier;
e. de datum en de wijze waarop de voorstellen en de kandidatenoverzichten aan
de leden beschikbaar worden gesteld;
f. de data waarop de uitslagen uiterlijk zullen worden gepubliceerd;
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183

g. het aanmeldingsadres;

184

h. (indien van toepassing) het aantal stemgerechtigde leden op de dag van de

185

opening van de kandidaatstelling en het daaruit voortvloeiende benodigde

186

aantal ondersteuningsverklaringen voor de kandidaat lijsttrekkers.

187

4. Verkiezing van de lijsttrekker en de overige kandidaten van de lijst geschieden op de

188

vastgestelde methode, zoals omschreven in artikel 6.16 en 6.17 van het Huishoudelijk

189

Reglement .

190

5. De VC draagt zorg voor de op door de Kieswet en Kiesbesluit voorgeschreven wijze

191

van indiening bij het hoofdstembureau van de overeenkomstig het Huishoudelijk

192

Reglement samengestelde kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor de

193

Gemeenteraad.

194

Artikel 8

195
196

1.

Samengestelde afdelingen

Voor een afdeling bestaande uit meerdere gemeenten gelden de volgende bepaling in

197

afwijking van dit reglement: aan de stemming over het deelnamebesluit, alle

198

instellingsbesluiten noodzakelijk voor deelname, het verkiezingsprogramma, het

199

verkiezen van de lijsttrekker en kandidaten, en andere besluiten aangaande deelname

200

in een gemeente, nemen de stemgerechtigde leden deel die woonachtig zijn in de

201

gemeente waarvoor deelname van toepassing is.
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