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Agenda 
 
1.  Opening AAV en mededelingen  
    
2.  a.  Vaststellen agenda  

 b.  Vaststellen notulen afdelingsvergadering 22 februari 2021 Bijlage 1 
    
3.  Ingekomen stukken  
    
4.  Van het bestuur  

 a.  Bestuursverkiezingen 
Er zijn twee vacatures, daarvoor hebben zich twee kandidaten 
gemeld.  
Voor de functie Algemeen Secretaris: Alexander van der Berg 
Voor de functie Algemeen bestuurslid: Marjolijn Bragt 
Zij stellen zich kort voor in de vergadering.  
Digitale stemming volgt na de AAV. 
 

 
 
 
Bijlage 2 
Bijlage 3 

 b.  Voordracht leden Verkiezingsprogrammacommissie (VPC) 
In de AAV van 22 februari is de opdracht voor de VPC vastgesteld. 
Het bestuur draagt voor de bemensing voor: 

- Yvonne van Hamersveld als voorzitter 
- Wimer Heemskerk en Karlijn Hillen als leden 
- Kelly van Vliet vertegenwoordigt het bestuur 
- Maarten Venhoek vertegenwoordigt de fractie. 

De kandidaten kunnen zich kort voorstellen. Vervolgens wordt de 
AAV gevraagd in te stemmen met deze voordracht. Eventuele 
tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de 
vergadering melden via bestuur@d66arnhem.nl. 
 

 
Bijlage 4 

 c.  Korte terugblik campagne en uitslag verkiezing TK21  
 

 

 d.  Vragen aan het bestuur  
  
5. Van de fractie   

 a.  Referendumuitslag Diftar  
 b.  Huidige stand van zaken lokaal politiek   
 c.  Vragen aan de fractie  

    
6. Van de wethouder  

 a.  Terugkoppeling van de wethouder 
 b.  Vragen aan de Wethouder 

http://arnhem.d66.nl/
mailto:bestuur@d66arnhem.nl


 

 
 
 

Politieke Partij Democraten 66 
 
Pagina 2 van 2 

 

 

   
7. Rondvraag  

8. Sluiting AAV  
 
 
 
 

Aansluitend: D66 Arnhem kick-off 

Verkiezingsprogramma GR 2022  
 
Datum & tijd 12 april 2021 vanaf 20:30 uur 
Locatie Videovergadering via Zoom (zelfde sessie) 
 
 
Na de AAV gaan we om 20:30 uur door met de kick-off van het proces om te komen 
tot een verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.  
 
We laten ons bij de start inspireren door Daan Zandbelt, Architect-
stedenbouwkundige en voormalig lid van het College van Rijksadviseurs voor de 
Leefomgeving. Hij is de geestelijk vader van het Panorama Nederland, waarin voor 
Nederland de toekomstige uitdagingen geschetst worden voor de inrichting van 
Nederland. Hij zal ons meenemen in die uitdagingen en deze ook vertalen naar 
Arnhem.  
 
Na de inspiratie gaan we in groepen uiteen, onder leiding van de nieuwe leden van 
de Verkiezingsprogrammacommissie. We spreken dan met elkaar over hoe het 
Arnhem van de Toekomst eruit moet zien.  


