
 

 
 
 

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT AAV 25/11/2017:  
VASTSTELLEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 
 
 

Beste democraat, 
 
Komende zaterdag 25 november zal, zoals eerder aangekondigd, het concept 
verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam worden besproken op de afdelingsvergadering. 
 
Er is een groot aantal amendementen ingediend. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat het 
programma leeft en dat de leden erbij betrokken zijn. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen 
dat we alle amendementen op een zorgvuldige wijze kunnen behandelen. Hieronder vindt u een 
aantal voorstellen waarin staat hoe wij dit willen doen. Niettemin is er wel een gerede kans dat 
de AAV uitloopt.  
 
Een overzicht van de ingediende amendementen en de voorlopige adviezen van de 
Programmacommissie staat bij de vergaderstukken van 25/11/2017 op onze site. Het concept 
verkiezingsprogramma met regelnummers kunt u hier terugvinden.  
 
Over een aantal amendementen vindt nog overleg plaats tussen de indieners en de 
Programmacommissie. Als dat leidt tot intrekking, wijziging of samenvoeging van 
amendementen of tot een wijziging van het advies, dan zal dat worden weergegeven in een 
update van het amendementenoverzicht, dat vrijdagavond 24 november op de website 
beschikbaar wordt gesteld.  
 
Procedurevoorstellen 
 

 Amendementen met advies “overnemen” niet apart bespreken 
Voor amendementen, waarbij in het amendementenboek het advies “overnemen” staat, wordt 
voorgesteld om deze aan het begin van de bespreking van het verkiezingsprogramma direct 
aan te nemen, zonder verdere behandeling. Als een lid een overgenomen amendement toch wil 
behandelen of apart in stemming wil brengen, moet dat uiterlijk voor het begin van het 
agendapunt dat gaat over de behandeling van het Verkiezingsprogramma, worden 
aangegeven. 
 

 Machtiging bestuur voor redactionele aanpassingen na afloop AAV 
We stellen de AAV voor om het bestuur te machtigen om na afloop van de AAV nog 
redactionele wijzigingen in de tekst aan te brengen waar dat nodig is om fouten te corrigeren, 
een beter lopende tekst te krijgen of te zorgen voor een goede tekstuele inpassing van 
aangenomen amendementen. Dit biedt ruimte om de discussie op de ledenvergadering te 
concentreren op de inhoud van het programma. 
 

 Geen nieuwe amendementen toestaan staande de vergadering 
Bij de presentatie van het conceptprogramma is een sluitingsdatum voor amendementen 
aangegeven, die inmiddels is verlopen. We stellen voor om geen nieuwe amendementen tijdens 
de vergadering toe te staan. Wel kan de indiener besluiten om naar aanleiding van de discussie 
het eigen amendement aan te passen of kan het bestuur het advies aanpassen. Dit zal dan 
voorafgaand aan de stemming aan de besluitvormingscommissie moeten worden gemeld. 
 
 

https://amsterdam.d66.nl/stukken/
https://amsterdam.d66.nl/verkiezingsprogramma/


 
 

 Strakke spreektijdregeling 
We stellen voor om een spreektijdregeling te hanteren (en strak te handhaven) met beperkte 
spreektijden. We raden alle indieners en anderen die het woord willen voeren daarom aan om 
zich voor te bereiden op beperkte spreektijd. We raden ook alle leden aan om de 
amendementen en de daarbij gepubliceerde toelichtingen voorafgaand aan de AAV te lezen en 
tijdens de AAV bij de hand te hebben. LET OP: een geupdate versie van het 
amendementenboek zal vanaf vrijdag beschikbaar zijn. 
  
We stellen de volgende spreektijden voor per amendement: 

1. Toelichting indiener, indien gewenst, maximaal 30 seconden, 
2. Toelichting bestuur of PPC, indien gewenst, maximaal 30 seconden, 
3. Ruimte voor reacties uit de zaal, maximaal 30 seconden per spreker, 
4. Reactie op de zaal door bestuur of PPC, indien gewenst, maximaal 30 seconden na 1 of 

2 sprekers; maximaal een minuut na meerdere insprekers, 
5. Reactie op de zaal door indiener, indien gewenst, maximaal 30 seconden na 1 of 2 

sprekers; maximaal een minuut na meerdere insprekers, 
6. Stemming. 

 Amendementen over zelfde onderwerp geclusterd behandelen 
Indien meerdere amendementen over hetzelfde onderwerp zijn ingediend, wordt voorgesteld 
om deze geclusterd te behandelen. Waar dit het geval is, zal dat worden aangegeven in de 
geupdate versie van het amendementenboek. 
 

 Wijze van stemming 
Als meerdere amendementen geclusterd worden behandeld, worden deze in stemming 
gebracht in volgorde van het amendementenboek. In beginsel geldt hierbij de regel dat het 
meest verstrekkende amendement het eerst in stemming komt.  
Het is mogelijk dat, door het aannemen van één amendement, andere, daarmee strijdige 
amendementen, komen te vervallen. Waar dat het geval is, zal dat worden aangegeven in de 
geupdate versie van het amendementenboek.  
 
Als in het amendementenboek is aangegeven dat de Programmacommissie adviseert om het 
amendement gedeeltelijk of in gewijzigde vorm over te nemen, wordt eerst aan de indiener 
gevraagd of hij akkoord gaat met het voorstel van de Programmacommissie. Als de indiener 
akkoord gaat, is het amendement gewijzigd en wordt het advies veranderd in “overnemen”. Als 
de indiener niet akkoord gaat, wordt over het oorspronkelijke amendement gestemd. 

 

Namens het bestuur van D66 Amsterdam,  
 
Saskia Groenewoud, 
Voorzitter 
 


