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Verkiezingsprogrammacommissie (VPC) 
 
Taak  
1. Het bestuur vraagt de VPC (VerkiezingsProgrammaCommissie) een 

spraakmakend concept  verkiezingsprogramma op te stellen dat zowel een 
antwoord formuleert op de uitdagingen  voor Arnhem, als dat de ambitie heeft 
voor het verzilveren van de potentie van onze  gemeente.  

2. De focus ligt daarbij op de periode 2022 tot 2026, maar er moet uiteraard ook 
naar de langere termijn gekeken worden.  

3. Het programma moet herkenbaar geworteld zijn in het sociaal liberale 
gedachtegoed van D66.  

 
Organisatorisch  
4. De VPC komt via 3 fasen tot haar eindproduct: ophalen, selecteren & schrijven. 

De VPC 12 biedt haar eindproduct uiterlijk 31 augustus 2021 aan het bestuur 
aan. Dit product wordt daarna onder eindredactie van bestuur en lijsttrekker 
tot een definitief concept verkiezingsprogramma bewerkt.  

5. Het bestuur agendeert het concept verkiezingsprogramma op een AAV in 
oktober 2021, waarna via moties, tot een definitief programma kan worden 
gekomen.  

6. VPC en bestuur hebben gedurende alle fasen regelmatig overleg.  
 
Fase 1: Ophalen  
7. In de eerste fase oriënteert de VPC zich zo breed en open mogelijk. De VPC 

heeft een proactieve houding ten aanzien van het ophalen van inhoud bij 
experts binnen en buiten de afdeling.  

8. Binnen de afdeling betrekt de VPC leden actief, in het bijzonder kan gedacht 
worden aan de werkgroepen, het bestuur, de fractie en de wethouders.  

9. Daarnaast verzamelt de VPC ook buiten de afdeling ideeën, zoals bij provinciale 
en landelijke politici, thema-afdelingen en verkiezingsprogramma commissies 
van andere afdelingen.  

10. Ook buiten D66 zoekt de VPC proactief naar ideeën en input. Te denken valt 
aan bewoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties.  

11. Alle aangeleverde ideeën en voorstellen hebben het karakter van een advies. De 
VPC draagt er zorg voor dat dit altijd duidelijk is bij de betrokkenen. 

 
Fase 2: Selecteren  
12. Vervolgens maakt de VPC een selectie uit de voorstellen en ideeën die 

aangedragen zijn. Bij die selectie wordt altijd getoetst aan het sociaal liberale 
gedachtegoed van D66. Andere criteria die een rol bij de selectie spelen zijn: 
actualiteit, praktische uitvoerbaarheid, financiële haalbaarheid en of het 
onderwerp tot het gemeentelijke beleidsterrein behoort.  
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13. De VPC kan daarnaast uiteraard haar eigen criteria hanteren en onderbouwd 
van de hiervoor genoemde criteria afwijken.  

 
Fase 3: Schrijven 
14. De laatste fase voor de VPC is: het schrijven van het concept 

verkiezingsprogramma. Hierbij kan de hulp van bijvoorbeeld werkgroepen 
ingeroepen worden voor specifieke hoofdstukken of paragrafen.  

15. De VPC zorgt bij het eindproduct voor inhoudelijk evenwicht, consistentie in 
toon en keuzes, begrijpelijk taalgebruik en volledigheid 

 
Samenstelling 
16. De VPC bestaat uit een voorzitter en 2 onafhankelijke leden. Daarnaast nemen 

2 vertegenwoordigers deel, één uit het bestuur en één uit de fractie.  
 


